
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            74/2021 
 Datum:          21.07.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Zápis ze 7. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 08.07.2021 
2. Žádost o zapůjčení fotbalových kabin od 21.08.2021 do 22.08.2021 s tím, že kabiny budou 

vráceny do původního stavu. Další náležitosti budou řešeny se zástupcem TJ Kladruby. 
Žadatel – M. a V. H., Kladruby  

3. Odpověď firmy STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 35002, IČ: 45358800 na návrh města 
Kladruby na technické řešení provedení oprav na stavbě „Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby – západ 1. etapa“. Předpokládaný termín realizace je podzim roku 2021 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Přijetí dotace na akci „Oprava havarijního stavu malých vodních nádrží v Milevu a Lázu“ 
ve výši 200.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 

2. Přijetí dotace z programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2021“ na akci 
„Kladrubské hudební léto 2021 – 44. ročník“ ve výši 40.000,- Kč od Plzeňského kraje, 
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 

3. Přijetí dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na akci 
„Obnova střešního pláště objektu bývalého špitálu čp. 6 – III. etapa – dokončení“ ve výši 
200.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 

4. Přijetí dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích 
a zónách a staveb drobné architektury, kopie sochařských děl v exteriéru, podpora tvorby 
plánů ochrany na území Plzeňského kraje“ na akci „Oprava kaple na st.p.č. 30 – II. etapa 
ve výši 50.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 

5. Měsíční příspěvek na zajištění funkce manažera DSO, který bude zajišťovat i služby 
pověřence. Měsíční příspěvek ve výši 700,- Kč pro členskou obec vyjma města Stříbra, ve výši 
1.500,- pro město Stříbro,  900,- Kč pro příspěvkové organizace členských obcí, pro nečlenské 
obce ve výši 750,- Kč a příspěvkové organizace nečlenské obce ve výši 950,- Kč s platností 
od 01.11.2021 

6. Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování pro oblast reprodukované hudby 
i za kolektivní správce Intergram, OOA-S, DILIA, OSA a OAZA mezi OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním z.s., Čs. Armády 786/20, Praha 6  160 56, IČ 63839997 
a městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888, roční platba ve výši 
8.922,- Kč včetně DPH 

7. Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na den 28.08.2021 na pozemku st.p.č. 28/1 
v k.ú. Milevo ve vlastnictví žadatele – M. R., Stříbro. Noční klid bude touto akcí narušen 
28.08.2021 od 22:00 do 29.08.2021 do 02:00 hodin  

8. Žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech, Láz 5, 34901 Stříbro 
o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech 14.08.2021 a 15.08.2021 na st.p.č. 90 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra – Kostelní 99 – Sulanův statek 
 
 



9. Výpůjčku pozemku st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra pro konání pouťové výstavy drobného 
zvířectva ve dnech 14.08.2021 a 15.08.2021. Pozemek po skončení akce bude uveden 
do původního stavu. Žadatel - Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech, 
Láz 5, 349 01 Stříbro 

10. Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 001/2014 mezi poskytovatelem – 
EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín  349 01, IČ 49790927 a příjemcem služby – město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem dodatku je 
rozšíření původní smlouvy  o poskytování  silové elektřiny pro dvě odběrná místa (hřbitov 
a kompostárna v Kladrubech) a možnost fakturace za spotřebu el. en. Původní cenové 
ujednání původní smlouvy tudíž zůstává beze změny 

 
Rada města   n e s ch v a l u j e : 

 

1. Nabídku firmy VLTAVA LABE MEDIA a.s., Kovářská 4, 301 00  Plzeň na inzertní prostor 
v Západočeských denících na straně „Dobrý den sousede“ za cenu 2.000,- Kč za menší 
„bublinu“ a 2.500,- Kč za větší prostor na stránce 

 

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

 

1. K předložené dokumentaci k odstranění stavby Revoluční 63, Kladruby. Investor – J. B., 
Stříbro 

2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Brod u Stříbra – Oprava veřejného osvětlení“. 
Vypracoval – Ing. Václav Kebrle, Částkova 74, 326 00  Plzeň, IČ 11628162 

3. K předložené projektové dokumentaci na řešení úprav vjezdu s napojením na místní 
komunikaci od RD čp. 304, Hřbitovní ul., Kladruby. Žadatel – J. B., Kladruby 

4. K předložené projektové dokumentaci na akci „Milevo 29, dostavba hospodářského zázemí“. 
Investor – M. T., Praha – Žižkov  

5. S umístěním stavby „Milevo 29, dostavba hospodářského zázemí“ na vlastnickou hranici  
pozemků st.p.č. 31 v k.ú. Milevo a p.p.č. 1909/19 v k.ú. Milevo  

                                             

Rada města   s o u h l a s í : 

 

1. S umístěním stavby sjezdu od navrhované novostavby RD na p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra s tím, že pozemky dotčené stavbou vjezdu jsou jen p.p.č. 2063/1, p.p.č. 1953/112 
a st.p.č. 163/2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.Investor – K. a M. Š., Kladruby  

 
Rada města   p o v ě ř u j e : 

 

1. Starostku města Hanu Floriánovou k jednání s právním zástupcem ohledně dalšího postupu 
v řešení reklamace akce „Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ 1. Etapa“ 
s firmou STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 35002, IČ: 45358800 

 
 

Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 21.07.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


