
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            69/2021 
 Datum:          12.05.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Zápis z 1. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 15.04.2021 
2. Zápis z 2. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 29.04.2021 
3. Výsledky rozboru půdy v obci Brod u Stříbra na st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod u Stříbra. Na základě 

požadavku města předloženo vlastníkem pozemku K.Š., Stříbro 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Přidělení bytu 2+1 v DPS v Kladrubech v tomto pořadí: 
- V. Z., Stříbro a L. Z., Stříbro 
- J. a J. P., Bor 

2. Prosloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemník – R. K., Kladruby od 01.06.2021 do 31.12.2021 
3. Vyřazení automatické pračky ZANUSSI z evidence majetku ZŠ Kladruby pořízené v roce 2005 
4. Využívání hřiště s umělým povrchem v Kladrubech a venkovní horolezecké stěny pro činnost 

zájmových útvarů DDM Stříbro (zájmové kroužky dětí z Kladrub a okolí) v období 
od 10.05.2021 do 11.06.2021 a to zdarma. Žadatel – Dům dětí a mládeže Stříbro, Masarykovo 
náměstí 17, Stříbro 349 01, IČ 48326640  

5. Uzavření Smlouvy o dílo č. 13/2021 na akci „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ se zhotovitelem 
- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5, IČ 60838744. Předmětem dodatku 
je výměna stávajícího veřejného osvětlení v Kostelní ulici v Kladrubech za cenu 539.766,- Kč 
bez DPH 

6. Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou na náměstí Republiky 30, 
Kladruby za účelem umístění stolků a židlí na dobu od 17.05.2021 do 30.09.2021 za stejných 
podmínek jako v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy 
koronaviru.  Žadatel Hana Zdvihalová, Hřbitovní 231, 349 61 Kladruby, IČ 41640411 

7. Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před restaurací U Koruny, Revoluční čp. 80, 
Kladruby  za účelem umístění stolků a židlí na dobu od 17.05.2021 do 30.09.2021 za stejných 
podmínek jako v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy 
koronaviru, využívání max. do 22,00 hodin.  Žadatel Martina Švarcová, Zadní 355, 349 61 
Kladruby,  IČ 03759172 

8. Vydání povolení k užívání veřejného prostranství za restaurací U Koruny, Revoluční čp. 80, 
Kladruby  za účelem umístění 3 ks  stolků a židlí z důvodu vytvoření malé letní zahrádky 
na dobu od 17.05.2021 do 30.09.2021 za podmínek dodržování platných opatření proti šíření 
nákazy koronaviru, využívání max. do 22,00 hodin.  Žadatel Martina Švarcová, Zadní 355, 349 
61 Kladruby,  IČ 03759172. Poplatek bude stanoven dle platné obecně závazné vyhlášky obce 
Kladruby 

9. Smlouvu o dílo č. 549-20-2021 na akci „Plocha s povrchem SmartSoft a s herní sestavou 
TEWIKO – 1. etapa“ umístěné na zahradě MŠ Kladruby. Zhotovitel 4soft, s.r.o., Krkonošská 
625, 468 41 Tanvald, IČ 28703324, cena 405.349,-Kč bez DPH, celkem 490.472,29 Kč vč. DPH, 
investor město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 

 

 



 

 

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

 

1. K provedení výstavby nových zemních kabelů nízkého napětí v ulici Milevská  čp. 407 
pro navýšení odběru elektrické energie, dotčený pozemek část p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra ve vlastnictví města s tím, že upozorňujeme na vedení sítí společnosti AgNET. 
Žadatel – ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy 339 01, IČ 28044711 

2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy rodinného domu“ čp. 4 
v Brodu u Stříbra  na p.p.č. 33 v k.ú. Brod u Stříbra. Žadatel – P. K., Praha 6  

3. K předložené projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu na p.p.č. 2493/6“ v k.ú. 
Kladruby u Stříbra včetně výstavby opěrné zdi s upozorněním na podzemní vedení el.en. a 
umístěný el. pilíř na hranici pozemku p.p.č. 2493/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor P. V., 
Stříbro a P. S., Kladruby  

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

 

1. Pronájmu části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 200 m2 (část 7) 
2. Pronájmu části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 200 m2 (část 8) 

 
Rada města   j m e n u j e : 

 

1. Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ Optimalizace vodního 
režimu MNV na p.p.č. 31 v k.ú. Vrbice u Stříbra“ 

 Předseda – Jaroslav Zabloudil, Dis – zpracovatel projektové dokumentace 

 Členové – Hana Floriánová – starostka města 
                        Josef Jaša – člen komise výstavby 

                                             

 Náhradníci – Ing. Milan Kušnír – člen komise výstavby  
                                                 Matěj Havránek – místostarosta města 

 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 12.05.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


