Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

80/2021
13.10.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis č. 25/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 29.09.2021
2. Protokol o předání a převzetí díla „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ ze dne 06.10.2021
Rada města s ch v a l u j e :
1. Cenovou nabídku a následné objednání výsadby zeleně v Kladrubech, Kostelní ulice.
Zhotovitel - ZAHRADNICTVÍ Ing. Jaroslav Král, Ledce 328, 330 14 Ledce, IČ 72211989
2. Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektu sadových úprav u obytné zóny
v Kladrubech, lokalita západ za 2. etapou výstavby RD směrem k valu za cenu 62.000,- Kč.
Zhotovitel - Projekce krajinné a sídelní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 84, Plzeň 312 00,
IČ 41651596
3. Vydání rozhodnutí Městským úřadem Kladruby ve věci povolení pokácení celkem 4 ks
stromů rostoucí na části p.p.č. 1653/2 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov); 1 ks jasan, 1 ks javor, 2 ks
bříza. Žadatel – vlastník pozemku P. F., Zruč – Senec
4. Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor celého objektu Kulturního domu
(vč. Restaurace U Koruny), Revoluční 80, Kladruby 349 61, jedinému žadateli a dosavadnímu
nájemci Martině Švarcové, Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172 s platností
od 01.01.2022 do 31.12.2024 za dosavadních podmínek
5. Zařazení žádosti K. K., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS
6. Cenovou nabídku a následné objednání dokumentace pro společné řízení územní a stavební
povolení na akci „Kladruby, ulice Zahradní“ za cenu 253.116,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing.
Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 318 00, IČ 88204154
7. Uzavření dohody o ukončení platnosti pachtovní smlouvy k pozemku p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice
u Stříbra k datu 31.12.2021 na základě žádosti dosavadního pachtýře – dosavadní pachtýř
E. F., Tachov
8. Zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce sálu – výměna podlahové krytiny“ Brod u Stříbra
čp. 51 společnost JAMA PROFI s.r.o., Pod Kostelem 118, Rokycany 337 01, IČ 27994953
s nejnižší cenovou nabídkou 523.762,- Kč bez DPH, cena celkem s DPH 633.752,02 Kč
9. Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sálu – výměna podlahové krytiny“ Brod
u Stříbra čp. 51 za cenu 633.752,02 Kč včetně DPH. Zhotovitel - JAMA PROFI s.r.o.,
Pod Kostelem 118, Rokycany 337 01, IČ 27994953
10. Podání žádosti o dotaci na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“ do 8. výzvy „MAS Český
Západ, z.s. - IROP – Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava – III.“
Rada města n e má

námitek:

1. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „DČOV pro RD čp. 23 v Milevě“. Investor –
V. B., Stříbro
2. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Kladruby, TC, p.č. 143/6 – kNN“,
předmětem stavby je připojení nového odběrného místa připojením do nové kabelové skříně
umístěné na parcele p.p.č. 143/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra

3. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Rodinný dům Kladruby, č. parc.2493/18“,
lokalita výstavby RD Kladruby – západ 2. etapa. Investor – L. P., Stříbro a L. Ž., Stříbro
4. K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Rodinný dům – NOVA 101/38°+ garáž“ k.ú.
Kladruby u Stříbra, par.č. 580/152, lokalita výstavby RD Kladruby – západ 2. etapa. Investor –
V. D., Most a M. J., Heřmanova Huť
Rada města s c h v a l u j e

zveřejnění záměru:

1. Pronájmu pozemku p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 1165 m2 za účelem zřízení
zahrady a její údržby od 01.01.2022 do 31.12.2022
Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 580/145 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel –
L. a J. K., Kladruby. Důvod – podzemní vedení el. en., na obou hranicích pozemku pilíř el.en.,
není snížení přejezdového chodníku
2. ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře uzavřené mezi
městem Kladruby a manželi M. a E. B., Kladruby, ve výši 11.778,- Kč, výše měsíční splátky
500,- Kč (23 splátek), poslední splátka 278,- Kč. Splátky budou hrazeny od října 2021. Jedná
se o úhradu dlužného nájemného
Rada města n e s ch v a l u j e :
1. Vložení volných finančních prostředků města za účelem jejich zhodnocení do jakéhokoli
fondu či termínovaného vkladu do J&T Banky

Zapsala: Hana Floriánová
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města
Radek Kuvík –člen rady města města

dne 13.10.2021

