Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

77/2021
01.09.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis z 10. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 26.08.2021
2. Zápis z 1. Kontrolního dne na stavbě „Oprava MK Kladruby, Husova ul., část Pozorka, přístup
k altánu“ ze dne 26.08.2021
3. Vyjádření advokáta V. P., Praha jako vlastníka pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
k výzvě k odstranění autovraku. Výzva byla zaslána M. P., Kladruby, údajnému vlastníku
autovraku
4. Žádost o provedení úprav v bytě – výměna stávající vany a umyvadla za sprchový kout
ze zdravotních důvodů žadatelky. Žadatel – J. D. Kladruby
5. Sdělení společnosti STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, předpokládaného termínu
realizace oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ
1.etapa, zahájení oprav od 18.10.2021 s dokončením oprav do 16.11.2021, případně
v termínu dle možností realizační firmy a dle klimatických podmínek
6. Informaci o nálezu koně Balett dne 22.05.2021 na poli mezi Kladrubami a Stříbrem. Kůň
je nyní ustájen na adrese P. Š., Kladruby. Nahlášeno i na Policii ČR a Městský úřad Stříbro,
odbor životního prostředí
7. Informaci starostky města ohledně možnosti zpracování příkladového typu Studie
odtokových poměrů na území naší obce s cílem ve vazbě na výstupy Studie na zlepšení jakosti
vod na vodním díle Hracholusky. Předpokládané finanční výdaje za zpracování studie cca 600
tis. Kč v závislosti na velikosti obce, možnost dotace z krajského úřadu
8. Oznámení T. Ch., spoluvlastníka pozemku p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra, pozemek
určený k výstavbě RD lokalita Kladruby – západ, 1. etapa, ohledně zjištění nefunkční
kanalizační přípojky na jednotnou kanalizaci, zaslána fotodokumentace stavu. Záležitost bude
dále řešena
Rada města s ch v a l u j e :
1. Na základě vyjádření dendroložky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO o stavu
stromu – dubu rostoucího na části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (řadových u garáží)
z důvodu výskytu lesklokorky. Strom je napaden na bazální části, kde probíhá rozklad dřeva a
kotevních kořenů, pokácení předmětného 1 ks dubu
2. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 24382021 maximálně do výše 100.000,- Kč.
Příjemce – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ 00259888, Poskytovatel –
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové dotace určené na projekt s názvem „Snížení degradace zemědělské půdy, zamezení
erozi – výsadba rozčleňovacího pásu na části p.p.č. 2392 v k.ú. Kladruby u Stříbra“
3. Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – LMK Holýšov p.s. SMČR, Tovární 115, Holýšov 345 62,
IČ 08558736. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 5.000,- Kč
na činnost letecko-modelářského klubu v roce 2021 působící při ZŠ Kladruby
4. Zařazení žádosti Richarda Golce, Seniorů 472, Zbůch 330 22 do seznamu žadatelů o byt v DPS

5. Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Obec Kostelec, Kostelec č.p. 34, 349 01 Stříbro,
IČ 0047929 a obdarovaným – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + Kostelecká míle)
6. Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Obec Hněvnice, Hněvnice 1, 330 23 Nýřany,
IČ 47733454 a obdarovaným – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + Kostelecká míle)
7. Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01
Stříbro, IČ 00260177 a obdarovaným – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + Kostelecká míle)
8. Uzavření Smlouvy o dílo č. 17/2021 na akci „Snížení degradace zemědělské půdy, zamezení
erozi – výsadba rozčleňovacího pásu v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Vladislav Janouch, Kostelec 74,
Stříbro 349 01, IČ 05038791 za cenu 188.443,46 včetně DPH
Rada města n e s ch v a l u j e :
1. Žádost Z. K., Spálené Poříčí o přidělení bytu č. 5 v DPS z důvodu upřednostnění žadatele
s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města Kladruby
2. Oplocení části pronajatého pozemku p.p.č. 580/145 o výměře 390 m2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra. Žadatel – L. K., Kladruby
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.
2493/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby - západ, 2. etapa. Investoři – T. N. a Š. H.,
Stříbro
2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Rodinný dům RD – 24z ZEFYRS stavba
na p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby – západ, 2. etapa.
Investoři – Bc. J. V., Kaznějov a Ing. E. V. Kladruby
3. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Novostavba přístřešku pro dobytek
na p.p.č. 1544 v k.ú. Tuněchody u Stříbra“. Investor – Ing. J. V. CSc., Plzeň
za předpokladu, že je předmětná stavba v souladu s platným Územním plánem obce Kladruby
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4
2. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-12-0013129/VB/1
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. 2554 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, rozsah věcného břemene je 140 m2. Výše jednorázové úhrady je 2.325,- Kč + DPH
3. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-120012435/VB/003 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a Čez Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 40502, IČ 24729035. Dotčené
pozemky st.p.č. 6/1, p.p.č. 797/1 a 797/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra, rozsah věcného břemene
je 5,81 m2. Výše jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH
4. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-120015176/VB/002 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. 2554, 202/3, 2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene

5.

6.
7.
8.

je vymezen v geometrickém plánu č. 886-592/2020, 26 m2. Výše jednorázové úhrady je
1.000,- Kč + DPH
ZM schválit odprodej pozemků st.p.č. 82/2 o výměře 248 m2 a p.p.č. 1808 o výměře 167 m2
vše v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/1m2 + DPH + náklady spojené s prodejem
nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na vytyčení hranic
pozemku). Žadatelé – K. a A. Š., Stříbro
ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 1784 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca
2000 m2. Žadatel – J. R., Plzeň
ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 202/19 k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 4258 m2.
Žadatel – Zevyp spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61, IČ 18251455
ZM schválit výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ve výši
0,55 Kč/1 litr odpadu

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

dne 01.09.2021

