
Zasedání rady města  

 

 Číslo:            81/2021 
 Datum:          27.10.2021  
 
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

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

1. Uzavření Mateřské školy v Kladrubech v době vánočních prázdnin, a to v období 
od 23.12.2021 do 29.12.2021 

2. Projednání prvního návrhu Plánu rozvoje na rok 2022 
3. Zahájení realizace oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – 

západ 1. Etapa dne 25.10.2021 zhotovitelem stavby - STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, 
350 02 Cheb  

4. Zápis č. 1/2021 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané dne 18.08.2021 
5. Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané dne 13.10.2021 
6. Informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vymáhání pohledávek v rámci akce „Milostivé 

léto“ v době od 28.10.2021. do 28.01.2022 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Poskytnutí propagačního materiálu na maturitní ples SOŠ Stříbro.  Budou poskytnuty tyto 
materiály: Kalendář stolní Kladruby 2022 – 3 ks, plátěná taška Kladruby (zelená) – 3ks, Kniha 
Kladruby 900 let – lidé – život – doba – 3 ks, Kniha zelená – 3 ks 

2. Výjimku v počtu žáků v 5. třídě ZŠ Kladruby pro školní rok 2021/22 dle § 23 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Počet 32 žáků 

3. Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39212021 mezi poskytovatelem – Plzeňský 
kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 a příjemcem – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové 
finanční dotace určené na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování 
pečovatelské služby ve výši 40.052,- Kč 

4. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOBS01_4121865800 mezi 
provozovatelem distribuční soustavy - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, 
IČ 24729035 a Žadatelem - Město Kladruby,  náměstí Republiky 89. 349 61  Kladruby, 
IČ 00259888. Nové odběrné místo Přístřešky v Sulanově statku, Kostelní 99, Kladruby, pilíř 
umístěn v oplocení pozemku 

5. Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na den 20.11.2021 v Kulturním domě 
v Kladrubech z důvodu svatby žadatelky. Žadatel – K. P., Kladruby. Noční klid bude touto akcí 
narušen 20.11.2021 od 22:00 do 21.11.2021 do 02:00 hodin 

6. Využití veřejného prostranství v blízkosti domu v Zadní ulici č.p. 128 v Kladrubech na části 
p.p.č. 2002/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem uložení stavebního materiálu na dobu 
od 01.11.2021 do 31.01.2022. Pozemek bude poté řádně uklizen a uveden do původního 
stavu. Žadatel – M. K., Kladruby. Od poplatku dle OZV č. 5/2019 je žadatel osvobozen 

7. Uzavření nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor na dobu od 01.01.2022 
do 31.12.2024: 
- Bývalá vodárna na st.p.č. 338 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 133/2 v k.ú. Pozorka 

u Kladrub. Nájemce – Český rybářský svaz, MO Stříbro, Plzeňská 567, 349 01 Stříbro, 



IČ 18253261, za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré 
smluvní podmínky) 

- 1 místnost + soc. zařízení (za účelem poskytování služeb kadeřnictví), Stříbrská 372, 
Kladruby 349 61. Nájemce – Veronika Šimková, Stříbrská 307, 349 61 Kladruby, 
IČ 72814420, za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré 
smluvní podmínky) 

- 1 místnost v přízemí budovy na náměstí Republiky 89 (za účelem poskytování služeb - 
masáže), Kladruby 349 61. Nájemce – Jaroslava Stránská, Brod u Stříbra 45, 349 01 
Stříbro, IČ 04945328, za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, 
veškeré smluvní podmínky) 

- Pohostinství Brod u Stříbra 51, Stříbro 349 01. Nájemce – Mgr. Jiří Bohuslav, Brod 
u Stříbra 33, 349 01 Stříbro, IČ 61130125 včetně služebního bytu, za dosavadních 
podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré smluvní podmínky) 

- Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra. Nájemce – V. Ř., Stříbro, 
za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré smluvní 
podmínky) 

 
Rada města   d o p o r u č u j e : 

 

1. ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-
0018401/SOBSVB/02/ mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89. 349 61 Kladruby, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ 24729035. Dotčený 
pozemek p.p.č. 143/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady 2.000,- Kč + DPH 

2. ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – západ I. 
etapa. Žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně a H. K., Kladruby dle požadavku žadatelů 
do 30.11.2021 

 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci k umístění a stavbě vrtané studny pro individuální 
zásobování vodou  Milevo č.p. 29, dotčený pozemek část p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo, která je 
předmětem změny vlastnictví (odprodej části dotčeného pozemku schválilo ZM města 
Kladruby usnesením č. 15/2021, nyní probíhá zpracování geometrického plánu). Stavebník – 
Ing. M. T., Tachov 

 
Rada města  n e s ch v a l u j e : 

 

1. Žádost o využití veřejného prostranství část  p.p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub (pozemek 
pod okny Klášterní restaurace v Kladrubech) dne 31.10.2021 za účelem prodeje výrobků 
restaurace. Žadatel – Milan Tolar s.r.o., Pozorka 1, Kladruby 349 61, IČ 29163013. Důvodem 
zamítnutí je konání jiné kulturní akce v areálu kláštera ve stejném termínu. Prioritní místo 
pro stánkový prodej je náměstí 

2. Inzerci v příloze Deníku Vánoční města vydanou 25.11.2021 - ¼ strany za cenu 3.500,- Kč + 
DPH. Zhotovitel – VLTAVA LABE MEDIA, Kovářská 4, 301 00 Plzeň, IČ 01440578 

 

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

 

1. Pronájmu části p.p.č. 2217 o výměře 210 m2 a části st.p.č. 331/2 o výměře 400 m2 vše v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Minimální cena nájmu za 1 m2 je stanovena ve výši 50,- Kč/rok. Smlouva 
od 01.01.2022 do 31.12.2023 



2. Pronájmu pozemku p.p.č. 133/2 o výměře 588 m2 a st.p.č. 35 o výměře 92 m2 vše v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Minimální cena nájmu za 1 m2 je stanovena ve výši 50,-Kč/rok. Smlouva 
od 01.01.2022 do 31.12.2022 

3. Pronájmu nebytových prostor 1 místnost Vrbice 19, 349 01 Stříbro od 01.01.2022 
do 31.12.2024 

4. Pronájmu pozemků od 01.01.2022 do 31.12.2024 
- P.p.č. 1114 v k.ú. Milevo o výměře 2330 m2 
- P.p.č. 34 v k.ú. Milevo o výměře 978 m2 
- Část p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000 m2 
- P.p.č. 51, 85, 956/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 4861 m2 
- P.p.č. 126/4 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1769 m2 
- P.p.č. 1572/4, 1713/5, 1713/9 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 3928 m2 
- Část p.p.č. 185/65 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 400 m2 
- Část p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 350 m2 

 
Rada města   p o v ě ř u j e : 

 

1. Místostarostu města Matěje Havránka vedením Regionálního muzea Kladrubska do doby 
jmenování nového ředitele 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 27.10.2021 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


