Zasedání rady města

Číslo:
Datum:

85/2021
24.11.2021

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis č. 27/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 18.11.2021
2. Informaci o nařízení elektronické dražby na den 10.01.2022, předmětem dražby
je nemovitost st.p.č. 40/1 v k.ú. Brod u Stříbra
3. Předloženou cenovou nabídku zhotovitelem Václavem Chlupsou, Zpracování přírodního
kamene, Ječná 31, 330 11 Třemošná, na výrobu a montáž památníku pro Rudolfa Kohna
na Pozorce. Jen za podmínky získání dotace
Rada města s ch v a l u j e :
1. Přidělení bytu č. 19 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – N. J., Kladruby s platností od 01.12.2021
2. Zařazení žádosti J. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
3. Cenovou nabídku a následné objednání vynášecího pásu komplet PEZZOLATO L 3000 Mini
na kompostárnu v Kladrubech za cenu 182.756,- Kč včetně DPH. Dodavatel – ARBO spol.
s.r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy, IČ 40522172
4. Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 08.12.2021
5. Změnu redakční rady Kladrubského zpravodaje: Jiří Čechura, Václav Balík, Kateřina Hlinková,
Matěj Havránek, Ing. Ivana Strachotová
6. Pokácení 10-ti smrků na části p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra (u Brodské hospůdky),
vlastník pozemku město Kladruby. Žadatel – J. B., Stříbro. Kácení zajistí město Kladruby.
Při provádění prací bude dodržována bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek.
Náhradní výsadbu provede město Kladruby na přilehlém pozemku
7. Podání žádosti o dotaci z programu „Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 3,
informační centra veřejných knihoven“ na Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury,
knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
8. Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617. Předmět pojištění: přívěs,
tovární značka DYNEK, D-TPS, S1 pro silniční vozidla
9. Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617. Předmět pojištění: traktor,
tovární značka NEW HOLLAND, T5040, reg. značka PO1 25-38, S1 pro silniční vozidla
10. Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna
Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617. Předmět pojištění: přívěs,
tovární značka TNK PORTÝR 5, reg. značka PO1 50-71, S1 pro silniční vozidla

Rada města n e m á

námitek:

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Stavební úprava objektu na st.p.č. 207/2, k.ú.
Kladruby u Stříbra“. Investor – P. K., Kladruby
2. K předložené projektové dokumentaci na akci „projekt RD 087 na p.p.č 580/128 v k.ú.
Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby západ I. etapa. Investor – Mgr. A. H., Plzeň
3. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba haly“ na st.p.č. 331/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra. Investor – ZEVYP spol. s.r.o., náměstí Republiky 85, 349 61 Kladruby,
IČ18251455 s upozorněním na stav a majetkové poměry přístupové komunikace
Rada města d o p o r u č u j e:
1. ZM schválit vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 3/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
2. ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – západ I.
etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – O. N., Kladruby na p.p.č. 580/118
a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 737 m2, dle požadavků žadatele
do 01.09.2022
3. ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě (úhrada
smluvní pokuty) dle požadavku žadatele do 01.09.2022; žadatel O. N., Kladruby; kupní
smlouva na p.p.č. 580/118 a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní
ceny činí 95.810,- Kč
4. ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – západ I.
etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – N. K. N., Kladruby na p.p.č. 580/127
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 709 m2, dle požadavků žadatele do 01.09.2022
5. ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě (úhrada
smluvní pokuty) dle požadavku žadatele do 01.09.2022; žadatel N. K. N., Kladruby; kupní
smlouva na p.p.č. 580/127 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí
92.170,- Kč
6. ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – západ I.
etapa. Žadatel – A. H., Plzeň na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 704 m2,
prodloužení do 31.12.2023
7. ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě (úhrada
smluvní pokuty) do 31.12.2023; žadatel A. H., Plzeň; kupní smlouva na p.p.č. 580/128 v k.ú.
Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí 91.520,- Kč
8. ZM schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Doplnění prvků na dětská hřiště
a sportoviště“ (Vrbice, Milevo)
9. ZM schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací na opravu místní komunikace Zahradní ulice v Kladrubech
Rada města schvaluje

zveřejnění

z á m ě r u:

1. O budoucí směně pozemků ve vlastnictví města Kladruby – část p.p.č. 1962 o výměře cca
1211 m2, část p.p.č 1957 o výměře cca 254 m2, část p.p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část
p.p.č. 1959 o výměře cca 50 m2 – celkem cca 3044 m2 v k.ú. Brod u Stříbra. Za pozemek p.p.č.
782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, který žadatel nabízí s tím, že tento
pozemek za účelem směny bude nabývat do vlastnictví

Rada města n e s o u h l a s í:
1. S předloženou projektovou dokumentací ke společnému záměru na akci „Novostavba
rodinného domu na p.p.č. 2493/23 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Projektant – Ing. Pavel
Kodýtek, Revoluční 823, 348 15 Planá, IČ 66270162. Důvod: nesoulad PD s Územním
rozhodnutím o umístění stavby „Lokalita Kladruby západ“ – návrh regulačních prvků
a zásad vydané MěÚ Stříbro, odbor výstavby a územního plánování,
čj. 1483/OVÚP/15/398/Ji ze dne 30. listopadu 2015
2. S předloženou projektovou dokumentací na akci „Novostavba rodinného domu na p.p.č
2493/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – BBS partner s.r.o., Domažlická 676/172,
Plzeň 318 00, IČ 05652308. Důvod: nesoulad PD s Územním rozhodnutím o umístění
stavby „Lokalita Kladruby západ“ – návrh regulačních prvků a zásad vydané MěÚ Stříbro,
odbor výstavby a územního plánování, čj. 1483/OVÚP/15/398/Ji ze dne 30. listopadu
2015

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

dne 24.11.2021

