
Zasedání rady města  

 Číslo:            90/2022 
 Datum:          02.02.2022  
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

 

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

1. Zápis č. 28/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 19.01.2022  
2. Žádost Ing. J. H., Kladruby o opravu (rekonstrukci) komunikace v Zadní ulici v Kladrubech 

od č.p. 396 k č.p. 348 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Přidělení bytu č. 22 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – S. J., Ústí nad Labem s platností 
od 03.02.2022 

2. Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle v bytě č. 2 na náměstí 
Republiky 86 v Kladrubech za cenu 68.606,- Kč, cena konečná. Zhotovitel - Vladimír Müller, 
Petrovická 282, Domažlice 344 01, IČ 42852544 

3. Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle v bytě č. 4 
v Kladrubech, Husova 209 za cenu 61.886,- Kč, cena konečná. Zhotovitel Vladimír Müller, 
Petrovická 282, Domažlice 344 01, IČ 42852544 

4. Cenovou nabídku za poskytnutí podkladů v souvislosti s provozováním vodovodu v Brodu 
u Stříbra a Tuněchodech a podkladů pro zpracování výkazu majetkové a provozní evidence 
včetně databázového souboru a situace vodovodní sítě ve výši 4.800,- Kč + DPH. Zhotovitel - 
Ing. Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody 9, Stříbro 349 01, IČ 61130494  

5. Uzavření mandátní smlouvy ve věci výkonu odpovědného zástupce při provozování 
vodovodu v Kladrubech, část Brod u Stříbra a Tuněchody uzavřené mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,  IČ 00259888 a Bc. Jaroslavem Zabloudilem, DiS., 
Na Vinici 1657, Stříbro 349 01, IČ 71959202 a to na dobu určitou s platností od 01.01.2022 
do 30.04.2022, měsíční odměna 2.200,- Kč 

6. Odklad platby nájmu včetně záloh za pronájem nebytových prostor nemovitosti č.p. 80, 
Revoluční ulice, Kladruby 349 61. Důvod – nebytové prostory nejsou provozuschopné 

7. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci „Veřejné osvětlení“ Láz u Kladrub   
8. Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci „Stavební úpravy, Husova čp. 197, 

Kladruby“ – oprava obvodového pláště objektu a střešního pláště ploché střechy stávající 
přístavby  

9. Cenovou nabídku a následné objednání 4 ks rekuperačních jednotek včetně příslušenství, 
montáže a dopravy do bytů v č.p. 353, Zadní ulice, Kladruby 349 61 za cenu 101.109,- Kč 
bez DPH. Zhotovitel TRADEMIX s.r.o., Cukrovarská 883/3, Praha 196 00, IČ 08693676 

10. Uzavření pachtovní smlouvy o  propachtování části pozemku p.p.č. 2217 o výměře 1805 m2 
a části st.p.č. 331/2 o výměře 1660 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití 
pozemků jako manipulační plocha a prostor pro uskladnění dřevní hmoty a provozního 
materiálu. Žadatel -  Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, IČ 25217771, 
pachtovné ve výši 50,- Kč/m2/rok, platnost smlouvy od 01.01.2022 do 31.12.2022 

11. Výběr dodavatele akce „Rekonstrukce objektu obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ 
na základě předložené cenové nabídky s nejnižší cenovou nabídkou 2.407.622,93 Kč bez DPH. 
Zhotovitel STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516  

12. Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) o výběru dodavatele na akci 
„Rekonstrukce objektu obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, 349 61  Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem STAFIKO stav s.r.o., 
Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516  za cenu 2.407.622,93 Kč bez DPH 



13. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora vybudování a modernizace 
sportovišť v roce 2022, poskytovatel dotace Plzeňský kraj, předmět žádosti „Obnova herních 
dětských prvků v Mateřské škole Kladruby pro rozvoj motorických schopností našich 
nejmenších“ 

14. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských 
prvků, poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství ČR, předmět žádosti „Oprava kaple sv. 
Jakuba, Milevo“  

15. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Zachování a obnova kulturních památek 
Plzeňského kraje, poskytovatel dotace Plzeňský kraj, předmět žádosti „Oprava a obnova 
fasády kaple Panny Marie Pomocné, Tuněchody“  

16. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 
2022, poskytovatel dotace Plzeňský kraj, předmět žádosti „Kladrubské hudební léto“ 

17. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2022, poskytovatel dotace Plzeňský kraj, předmět žádosti „Oprava místní 
komunikace Zahradní ulice, Kladruby“  

18. Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2022, poskytovatel dotace Plzeňský kraj, předmět žádosti „Zpracování 
Územního plánu Kladruby“ 

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

 

1. Pokácení 1 ks smrku na pozemku p.p.č. 185/50 v k.ú. Kladruby u Stříbra, pozemek 
ve vlastnictví města Kladruby. Žadatel nájemce pozemku – P. Š., Kladruby  

2. Žádost Ing. M. K., Kladruby o opravu (rekonstrukci) vjezdu do parkovacího stání v souvislosti 
s prováděním rekonstrukce části Zahradní ulice. Po skončení prací bude vjezd uveden 
do původního stavu 
 

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

 

1. K využití pozemků p.p.č. 197/1,2,5,8,11,14, p.p.č. 193/1, p.p.č. 2072/2 a st.p.č. 753 a st.p.č. 
755 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra a st.p.č. 111 v k.ú. Pozorka u Kladrub jako přístupovou cestu 
k vodnímu dílu pro mechanizaci z důvodu provádění oprav jezových zdí, stavidla a odstranění 
nánosů v nadjezí a podjezí jezu; realizace předpoklad 04/2022 – 12/2022. Žadatel a 
zhotovitel - Povodí Vltavy, státní podnik, Denisovo nábřeží 14, Plzeň 301 00  
 

Rada města   n e s o u h l a s í : 

 

1. S uložením vytěženého sedimentu a nánosů v souvislosti s výše realizovanými pracemi 
(odstranění nánosů v nadjezí a podjezí jezu) na kompostárnu v Kladrubech, a to z důvodu její 
omezené kapacity  

 
Rada města  -  valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.    s c h v a l u j e : 

 

1. Uzavření pachtovní smlouvy o propachtování části pozemku p.p.č. 2217 o výměře 1805 m2 

a části st.p.č. 331/2 o výměře 1660 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití pozemků 
jako manipulační plocha a prostor pro uskladnění dřevní hmoty a provozního materiálu mezi 
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61  Kladruby, IČ 00259888 a Kladrubské lesy 
s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, IČ 25217771, pachtovné 50,- Kč/m2/rok, platnost 
smlouvy od 01.01.2022 do 31.12.2022 
 
 

 



2. Uzavření darovacích smluv ve věci poskytnutí daru na činnost místních spolků pracujících 
s dětmi, a to každému níže uvedenému spolku částku 50.000,- Kč poukázáním na jejich účet.  
- Sbor dobrovolných hasičů Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 48328936 
- Český svaz včelařů, z.s., náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ48327417 – na činnost 

kroužku mladých včelařů 
- TJ Sokol Kladruby z.s., Kladruby 349 61, IČ 18252532 
- ČSS z.s., sportovně střelecký klub Kladruby, Hřbitovní 304, Kladruby 349 61, IČ 64884384 
- Rybářský kroužek zastoupený Petrem Havránkem, Kostelní 261, Kladruby 349 61 

 
 
Zapsal:  Hana Floriánová dne 02.02.2022 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Radek Kuvík – člen rady města 


