
 

Zasedání rady města  

 

 Číslo:             64/2021 

 Datum:          03.03.2021 

 

Usnesení – upravená verze pro zveřejnění 

 

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í : 

 

1. Zápis č. 20/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 17.02.2021 

2. Zápis č. 10/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 24.02.2021 

3. Zápis ze schůzky části pracovní skupiny „Chceme okresní nemocnici“ se starosty měst a obcí 

ze dne 16.02.2021 na Městském úřadu Planá 

4. Informaci z pracovní schůzky s vedoucím provozu skládek firmy EKODEPON s.r.o. o 

ukončení provozu skládky v Kladrubech ze dne 22.02.2021 

5. Žádost o odprodej části pozemku p.p.č. 1462/2 v k.ú. Brod u Stříbra, části p.p.č. 1642/1 v k.ú. 

Brod u Stříbra a p.p.č. 1459/1 v k.ú. Brod u Stříbra (vše Výrov). Žadatelé J. a Z. D., Zdiby. 

Nutno prověřit postup při prodeji, neboť pozemky se nachází pod hrází rybníku a jeden je 

veden jako vodní tok. V kat. mapě nesoulad – skutečnost odtoku z rybníku je jiná než zákres 

v mapě.  

 

 

Rada města   s ch v a l u j e : 

 

1. Žádost o povolení pokácení vzrostlé jedle na p.p.č. 178/13 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – 

J. Š., Kladruby. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. Při provádění prací bude 

dodržována bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek 

2. Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské 

služby č. 1/15 ze dne 11.05.2015 s účinností od 01.07.2015. Mezi poskytovatelem – Centrum 

pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková organizace, 

Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov, IČ 75062330 a objednatelem – Město Kladruby, 

náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888. Dodatek je uzavřen s účinností od 

01.01.2021 do 31.12.2021 

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 90.200,- Kč. Poskytovatel – Město 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ 00259888, Příjemce – Plzeňský kraj, 

Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace 

určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2021 

4. Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi správcem 

komunikace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 

462/162, Plzeň 326 00, IČ 72053119 a Investorem stavby – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888, vše v souvislosti s přípravou realizace stavby 

„Úprava MVN na p.č. 85 v k.ú. Láz u Kladrub“, dotčený pozemek část p.p.č. 2008/10 v k.ú. 

Láz u Kladrub, překop silnice 

5. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

20 m
2
 za cenu 1,- Kč/m

2
 s platností od 01.03.2021 do 31.12.2023 mezi pronajímatelem – 

Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a nájemcem – T. P., 

Kladruby za účelem umístění plechové garáže (přenechání plechové garáže původním 

nájemcem) 

6. Dodavatele STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ 60838744, 

zasílací adresa: dopravní stavitelství, odštěpný závod České Budějovice, oblast PLZEŇ, 



Parková 1205/11, 326 00 Plzeň na veřejnou zakázku „OPRAVA ULICE KOSTELNÍ, 

KLADRUBY“ s nejnižší cenovou nabídkou 5.877.653,49 Kč bez DPH. Vybranému 

dodavateli bude zasláno oznámení o výběru 

 

 

 

Rada města  n e m á     n á m i t e k : 

 

1. K vydání souhlasu se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti p.p.č. 291 a 240/1 v k.ú. 

Pozorka u Kladrub k předložené PD na akci „Rekonstrukce rodinného domu č.p. 36, st.p.č.  

50/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub“. Investor – K. Š., Kladruby 

2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce rodinného domu č.p. 36, st.p.č. 

50/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub“. Investor – K. Š., Kladruby. Upozorňujeme na nutnost 

vyjádření památkového úřadu 

3. K předložené projektové dokumentaci na akci „Rodinný dům R20 Notos na p.p.č. 2493/7, k.ú. 

Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby západ II. etapa. Investor – R. a I. K., Kladruby 

4. K vydání souhlasu se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti p.p.č. 2493/1 a 2493/36 

v k.ú. Kladruby u Stříbra k předložené PD na akci „RD Kladruby – Bungalov 2+, p.p.č. 

2493/26 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – Mgr. V. a Mgr. S. Š., Kladruby 

5. K předložené projektové dokumentaci na akci „Tuněchody u Stříbra – Připojení vodního 

zdroje HV-1 na objekt ATS“. PD vypracována Bc. Václavem Říhou, projekty, inženýring, 

Tuněchody 9, Stříbro 349 01, IČ 61130494, objednavatel a investor město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby, 349 61, IČ 00259888 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 03.03.2021 

 

 

Ověřili:  Hana Floriánová – starosta města  

               Matěj Havránek – místostarosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


