
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            65/2021 
 Datum:          17.03.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Informaci ředitelky Mateřské školy v Kladrubech Pavlíny Tvrzové o činnostech realizovaných 
v době uzavření školy 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2020 – nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky  

3. Rozpočet na akci „Oprava veřejného osvětlení Kladruby – Kostelní ulice“. Zpracovatel – 
Ing. Václav Kebrle, Sušická 535/58, Plzeň 326 00, IČ 11628162 

4. Rozpočet na akci „Oprava kapličky Vrbice“. Zpracovatel – Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, 
349 01 Stříbro, IČ 46800425  

5. Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 – veřejnosprávní 
kontrola, kterou provádí město Kladruby;  kontrola příspěvkové organizace Mateřská škola 
Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642 

6. Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 – veřejnosprávní 
kontrola, kterou provádí město Kladruby;  kontrola příspěvkové organizace Základní škola 
Kladruby, Husova 203, Kladruby 349 61, IČ 60611634 

7. Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 – veřejnosprávní 
kontrola, kterou provádí město Kladruby; kontrola příspěvkové organizace Regionální 
muzeum Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby 349 61, IČ 03940004 

8. Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 – veřejnosprávní 
kontrola, kterou provádí město Kladruby; kontrola u zájmových a sportovních organizací, 
kterým město poskytuje příspěvek na činnost 

9. Žádost o odprodej pozemku p.p.č. 1460 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 64 m2. Žadatel – 
J. Ř., Stříbro 349 01. Bude zajištěno vytýčení hranic požadovaného pozemku 

10. Žádost A. J., Plzeň 312 00 o prodloužení lhůty ukončení výstavby rodinného domu 
(rozhodující je datum platné kolaudace) na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra a to 
do 31.12.2022 

11. Návrh projektu na výstavbu RD v Kladrubech, lokalita Kladruby západ – I. etapa. Investor – 
A. J., Plzeň 312 00. Žadatelka byla vyzvána k předložení dalších potřebných dokladů 

12. Žádost o vyjádření – určení podmínek pro splnění sanace pozemku st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod 
u Stříbra, která je vyžadována dle Územního plánu obce Kladruby. Žadatel K.Š., 349 01  
Stříbro, vlastník pozemku 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Roční účetní závěrku Základní školy Kladruby, Husova 203, Kladruby 349 61, IČ 60611634 
a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 58.002,55 Kč – převod do rezervního fondu ZŠ 
ve výši 58.002,55 Kč 

2. Roční účetní závěrku Mateřské školy Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642 
a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 60.040,42 Kč – převod do rezervního fondu MŠ 
ve výši 49.949,42 Kč a do fondu odměn ve výši 10.091,-Kč 
 



3. Roční účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby 
349 61, IČ 03940004, DIČ CZ03940004 a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 
804.320,96 Kč  –  převod do rezervního fondu ve výši 784.320,96 Kč a do fondu odměn 
ve  výši  20.000,- Kč 

4. Zařazení žádosti V. S., Plzeň 301 00 o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS 

5. Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava kapličky Vrbice“ za cenu 264.465,73 Kč včetně DPH. 
Zhotovitel - Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, 349 01 Stříbro, IČ 46800425 

6. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“ na havarijní opravy hrází rybníků v Lázu a v Milevě 
a opravy vypouštěcích zařízení 

7. Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
Plzeňského kraje v roce 2021“ 

8. Objednání zhotovení „Letní louky – lilie sázené mechanizovaným způsobem“. Jedná se 
celkem o plochu 100 m2 za cenu 59.967,- Kč bez DPH včetně předpokládaných nákladů 
na přípravu plochy. Zhotovitel – Květinové město, Sportovní 541, Loket 357 33, IČ 41677048 

9. 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 
„Pozorka u Kladrub, kanalizační a vodovodní přípojky pro RD“, dotčený pozemek p.p.č. 231/1 
v k.ú. Pozorka u Kladrub, překop silnice 

10. Zařazení žádosti V. K., Kladruby 349 61 zast. opatrovníkem L. J., Kladruby 349 61, o přidělení 
bytu do seznamu žadatelů o přidělení bytu 

11. Objednání pokračování mobilní aplikace Na kole i pěšky na následujících 12 měsíců za cenu 
4.000,- Kč bez DPH 

12. Pokácení 1 ks břízy rostoucí na p.p.č. 1475/14 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) na pozemku 
žadatele, žadatel V. H., 330 36  Pernarec 

13. Pokácení 3 ks bříz na p.p.č. 1782 v k.ú. Brod u Stříbra a 4 ks topol osika na p.p.č. 1946/1 v k.ú. 
Milevo, oba uvedené pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, žadatel SÚSPK, příspěvková 
organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119 

14. Cenovou nabídku s následným objednáním projekční a inženýrské činnosti na akci Kladruby, 
ulice Husova – oprava povrchů přístupu k altánu a k přilehlým nemovitostem čp. 223 a 224, 
zpracování návrhu oprav včetně geodetického zaměření, projednání s dotčenými orgány, 
rozpočtu a výkazu výměr v částce 17.840,-Kč bez DPH. Zhotovitel Ing. Martina Pavlíková, 
Slovanské údolí 313/71, 318 00 Plzeň, IČ 88204154 

 

Rada města   n e s ch v a l u j e : 

 

1. Žádost L. A., Kladruby 349 61 o výměnu podlahové krytiny (lina) a vestavné skříně. Důvod: 
opotřebení je způsobeno užíváním bytu, jedná o běžné drobné opravy, které hradí nájemce 

2. Pokácení 1 ks borovice rostoucí na p.p.č. 1476/1 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) na pozemku 
ve vlastnictví města Kladruby, žadatel – V. H., 330 36  Pernarec  

3. Pokácení 10 ks smrků rostoucích na p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra na pozemku 
ve vlastnictví města Kladruby, žadatel J. B., 349 01 Stříbro 

 

 

 

 

 

 

 



Rada města    d o p o r u č u j e : 

 

1. ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby Láz, TC, p.č. 2008/10-kNN, č. IV-12-0017171/1/VB mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub, rozsah 
věcného břemene 20,9 m2. Výše jednorázové náhrady 1.000,- Kč bez DPH 

2. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0012956/VB/030 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený 
pozemek p.p.č. 2493/37 v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene 3 m2. Výše 
jednorázové náhrady 1000,- Kč bez DPH 

3. ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové 
výměře 672 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – 
E. V., Kladruby 349 61 a Bc. J. V., Kaznějov 331 51 

4. ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře uzavřené mezi 
městem Kladruby a J. J., Kladruby 349 61,  ve výši 19.450,-Kč, výše měsíční splátky 1.000,-Kč. 
Jedná se o dluh vzniklý vyčíslením nutných oprav v bytě zapříčiněný způsobem užívání bytu 

 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 
2493/24 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – L. T., Stříbro 349 01 a Z. Š., Horní Kozolupy 349 
52 

2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu Kladruby, 
Zahradní č.p. 278“. Investoři – S. a M. Š., Kladruby 349 61 

3. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 
2493/35 a 580/153 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – A. S., Kladruby 349 61 

 
Rada města  (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.)   s ch v a l u j e : 

 

1. Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991 v platném znění:  
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2020 
b) Účetní hospodářský výsledek k 31.12.2020 – zisk 1.305.662,64 Kč 

Tento bude přeúčtován na vrub nerozděleného zisku minulých let.  
 

Rada města  (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.)   b e r e    n a    v ě d o m í : 

 

1. Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 17.03.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Radek Kuvík – člen rady města 


