
Zasedání rady města  

 Číslo:            91/2022 
 Datum:          16.02.2022  
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

 

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

1. Oznámení Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 130 00, IČ 01312774 
o odstranění stromů v ochranném pásmu dráhy, které bude provedeno v době vegetačního 
klidu na pozemku p.p.č. 2382 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

2. Umístění včelstva na pozemek p.p.č. 1992/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města. 
Žadatel – J. W., Kladruby. Bude provedeno místní šetření 
 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle, ÚT a radiátorových ventilů 
do hasičárny v Kladrubech za cenu 131.560,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Josef Popule, VODA – 
TOPENÍ – PLYN, Družstevní Náměstí 123, Heřmanova Huť 330 24, IČ 88118436 

2. Podání žádosti městem Kladruby o koupi pozemků p.p.č. 1990/1, 1990/9, 1990/12 vše v k.ú. 
Láz u Kladrub, p.p.č. 779 v k.ú. Vrbice u Stříbra (vše účelová komunikace mezi obcemi), 
pozemky p.p.č. 1966/2, 1967, 1997 vše v k.ú. Láz u Kladrub (vše lesní cesta). Prodávající – 
Státní statek Jeneč (v likvidaci), Třanovského 622/11, Praha 6 163 00, IČ 00016918 

3. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2022 dle platné směrnice č. 13 ze dne 30.04.2021 
4. Cenovou nabídku a následné bílení Restaurace U Koruny včetně všech souvisejících prací 

za cenu 57.265,- Kč bez DPH. Zhotovitel - Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 
349 01, IČ 61806374 

5. Zařazení žádosti L. B., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 
6. Cenovou nabídku a následné objednání opravy střechy autobusové zastávky v Milevě za cenu 

31.864,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Tesařské a pokrývačské práce, Miroslav Liška, Milevo 4, 
Stříbro 349 01, IČ 02093154 

7. Na základě nedostatků zjištěných Českou školní inspekcí v Základní škole v Kladrubech 
vyvození důsledků týkajících se ředitelky ZŠ Kladruby 

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

 

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu Kladruby 
u Stříbra“ na p.p.č. 2493/9 a 2493/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – V. B., Plzeň a E. Š., 
Sadská  

2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Zahradní sklad a přístavba hospodářského 
objektu Kladruby“. Investor – A. D., Kladruby  

3. K provedení opravy odvodňovacích žlabů na severní straně bytových domů č.p. 262 - 265 
včetně realizace svodů dešťových vod napojením na dešťovou kanalizaci. Technologie oprav 
je plně na zadavateli. Upozorňujeme, že je nutné zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí. 
Toto vyjádření nahrazuje povolení, pokud je ho potřeba dle platných právních předpisů. 
Pozemek bude uveden do původního stavu. Veškeré znečištění přístupové komunikace bude 
ihned odstraněno. Žadatel – SVJ bytových domů Kostelní 262 – 265, Kladruby 

4. K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístavba k rodinnému domu č.p. 422 
na parcele č.k.p.p. 580/138 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – R. K., Kladruby   
 

 

 



Rada města   d o p o r u č u j e : 

 
1. ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi předávajícím - město 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a přejímajícím – obec Mrákov, 
Mrákov 105, 345 01, IČ 00253618 ve věci bezúplatného převodu movitého majetku 
pro potřeby JSDH Mrákov v celkové hodnotě 135.866,19 Kč – tyto dýchací přístroje jsou 
nahrazeny novými 

2. ZM schválit Tvorbu sociálního fondu na rok 2022 
3. ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a žadateli - Mgr. T. S. a J. S., Brod u Stříbra. Jedná 
se o směnu pozemků ve vlastnictví města – 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 50m2 – celkem výměra cca 3044 m2 za pozemek p.p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. 
Brod u Stříbra, který žadatelé budou nabývat do vlastnictví za účelem směny 

4. ZM schválit provedení opravy chyby v záznamech katastru nemovitostí formou souhlasného 
prohlášení k pozemkům st.p.č. 753 o výměře 52 m2, 755 o výměře 389 m2 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra a st.p.č. 111 o výměře 3m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Důvod – Na uvedených 
pozemcích se nacházejí stavby vodních děl, které jsou ve vlastnictví a správě Povodí Vltavy. 
Žadatel - Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 150 00, IČ 70889953  

 
 
Zapsal:  Kateřina Hlinková dne 16.02.2022 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


