
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            68/2021 
 Datum:          28.04.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Zápis č. 22/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 14.04.2021 
2. Poděkování organizace Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Tachov 347 01, náměstí Republiky 70, 

za poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč od města Kladruby 
3. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy střešního 

pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ z důvodu neobdržení žádné nabídky 
4. Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření výstavních ploch – 

Sulanův statek“ z důvodu obdržení jen jedné cenové nabídky a to jen na část 
c) Elektroinstalace 

5. Oznámení o skončení platnosti Smlouvy o provozování lunaparků ze dne 21.06.2018 
z důvodu úmrtí dosavadního provozovatele. Oznamovatel – Z. H., Praha 4 

6. Žádost o uzavření Smlouvy o provozování lunaparků s poskytovatelem – Zdeněk Holzknecht, 
Pod Sady 160/22, Praha 4, 143 00, IČ: 74253590. Předmětem smlouvy je zajištění pouťových 
atrakcí. Rada města požaduje předložení seznamu možných atrakcí včetně fotek, aby bylo 
jasné, o jakou atrakci se jedná 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Přidělení bytu č. 18 v DPS v Kladrubech paní L. K., Kladruby (žádá o výměnu bytu 
se sprchových koutem) 

2. Přijetí účelové dotace na akci „Vybudování přístřešku pro uskladnění historické zemědělské 
techniky“ ve výši 260.000,- Kč. Poskytovatel – Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 
Plzeň 306 13 

3. Cenovou nabídku a následné objednání zhotovení nového dětského hřiště pro Mateřskou 
školu v Kladrubech. Zhotovitel – 4soft s.r.o., Krkonošská 625, 468 41, Tanvald za cenu 
490.472,29 Kč včetně DPH 

4. Zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na „Optimalizace 
vodního režimu MNV na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ včetně příloh – zadávací dokumentace, 
návrh Smlouvy o dílo a seznamem uchazečů o obeslání 

5. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
350 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 s platností od 01.05.2021 do 31.12.2023 mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a M. Ř., Kladruby 

 

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

 

1. Pro umístění přístřešku pro umístění přístřešku pro 2 osobní automobily na pozemku p.p.č. 
143/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – J. a H. M., Kladruby  

 
 

 

 

 



Rada města  s ch v a l u j e    zveřejnění  záměru: 

 

1. Pronájmu p.p.č. 1955 v k.ú. Kladruby Brod u Stříbra o celkové výměře 1187 m2 
 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 28.04.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


