Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

92/2022
02.03.2022

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
1. Všeobecné informace ohledně pomoci Ukrajině včetně informace o organizování možnosti
materiální pomoci paní M. Š., Kladruby. Městský úřad je s paní Š. v kontaktu a je nápomocen
při řešení konkrétních potřeb ubytovaných osob
2. Vyjádření ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivety Černé k obdrženému Upozornění ze dne
25.02.2022 doručené Městem Kladruby, čj. MKl/0390/22 vyplývající z Inspekční zprávy
a Protokolu o kontrole provedené Českou školní inspekcí v říjnu 2021
3. Zápis č. 14/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 23.02.2022
4. Poslední upravenou variantu řešení územní a architektonické studie náměstí Republiky
v Kladrubech dle požadavků uplatněných na jednání zastupitelstva dne 26.01.2022
5. Nabídku služeb firmy BIDLI holding a.s., Jindřišská 17, 110 01 Praha 1, IČ 29056349.
Společnost poskytuje komplexní služby ohledně bydlení (nemovitosti, stavby, interiéry,
finance a poradenství, energie, investice)
6. Informace firmy Meridian Nová Energie s.r.o., Chebská 355/49, 360 06 Karlovy Vary,
IČ 28534140 - představení možnosti výstavby větrných elektráren
7. Stížnost zaslanou na společnost ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
s žádostí o prošetření technického stavu provozované distribuční sítě NN v obci Tuněchody.
Žadatel - Ing. V. Ř., Stříbro
8. Žádost skupiny zastupitelů města Kladruby o umožnění a zajištění ubytování pro uprchlíky
z Ukrajiny v prostorách ubytovny u kulturního domu, Revoluční čp. 80, Kladruby nebo
ve volných bytech. Nyní není možné zajistit ubytování v prostoru ubytovny z důvodu
probíhající rekonstrukce a všechny byty ve vlastnictví města jsou obsazené
9. Zastavení exekučního řízení proti povinné E. P., Kladruby z důvodu úmrtí povinné. Dluh
ve výši 12.950,- Kč z období od 01.08.2008 do 14.04.2009
10. Vyúčtování roku 2021 Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov,
Partyzánská 519, 330 33 Město Touškov, IČ 75062330, za poskytování služeb v Domě
s pečovatelskou službou v Kladrubech. Město hradí čtvrtletní zálohy na poskytované služby,
nyní přeplatek ve výši 14.034,21 Kč
Rada města s ch v a l u j e :
1. Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61
Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – AVE architekt, a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň,
IČ 61779997. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení na akci „Revitalizace centrální části města Kladruby“ za cenu 470.000,- Kč
bez DPH a to dle Územní a architektonické studie náměstí Republiky v Kladrubech
2. Zveřejnění výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na akci „Doplnění prvků
na dětská hřiště a sportoviště v obcích Vrbice, Milevo, Kladruby“
3. Zveřejnění výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na akci „Obnova herních
dětských prvků v Mateřské škole Kladruby pro rozvoj motorických schopností našich
nejmenších“
4. Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61
Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ 70883378. Předmětem smlouvy je provádění kontrol, servisu
a pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí

5. Cenovou nabídku a následné objednání vybavení kuchyně do Restaurace U Koruny,
Revoluční 80 v Kladrubech za cenu 150.941,30 Kč bez DPH
6. Cenovou nabídku a následné objednání výměny oken a dveří včetně všech souvisejících prací
v nemovitosti č.p. 19 ve Vrbici u Stříbra za cenu 168.554,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Říha
Josef – plastová okna a dveře, Benešovice 104, 349 01 Stříbro, IČ 87778998
7. Zařazení žádosti P. K., Kladruby do seznamu žadatelů o výměnu bytu
8. Zařazení žádosti J. S., Planá u Mariánských lázní, do seznamu žadatelů o byt v DPS
9. Zařazení žádosti J. Š., Bernatice, do seznamu žadatelů o byt v DPS
10. Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem – Město Kladruby,
náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a příjemcem – Plzeňský kraj, Škroupova
18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 ve výši 90.090,- Kč
11. Dodavatele Lukash Rainold, Revoluční 47, 330 24 Heřmanova Huť, IČ 45338647 na veřejnou
zakázku „Nová část veřejného osvětlení Láz“ s nejnižší cenovou nabídkou 245.537,- Kč
bez DPH
12. Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru dodavatele na akci
„Nová část veřejného osvětlení – Láz“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí
Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – Lukash Rainold, Revoluční 47,
330 24 Heřmanova Huť, IČ 45338647 za cenu 245.537,- Kč bez DPH
13. Dodavatele PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům 178/47, 318 00 Plzeň, IČ 29162483 na veřejnou
zakázku „Stavební úpravy Husova č.p. 197, Kladruby“ s nejnižší cenovou nabídkou
1.905.363,93 Kč bez DPH
14. Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru dodavatele na akci
„Stavební úpravy Husova č.p. 197, Kladruby“ mezi objednatelem - Město Kladruby, náměstí
Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům
178/47, 318 00 Plzeň, IČ 29162483 za cenu 1.905.363,93 Kč bez DPH
15. Pokácení 1 břízy a 1 osiky rostoucí na části st.p.č. 73 v k.ú. Brod u Stříbra v blízkosti el. vedení
veřejného osvětlení. Uvedené stromy svými větvemi zasahují až k nemovitosti čp. 51, překáží
v rekonstrukci budovy pohostinství v Brodu č.p. 51
16. Uzavření Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642 v době
letních prázdnin v období 25.07.2022 – 12.08.2022
17. Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 08.10.2019. Předmětem dodatku
je snížení výměry propachtovaného pozemku p.p.č 1971 v k.ú. Brod u Stříbra na výměru
64061 m2 (snížení původní výměry o 1884 m2 – pozemkem prochází cesta) a vyjmutí celého
pozemku p.p.č. 1970 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 960 m2 z pachtovní smlouvy z důvodu
nemožnosti zemědělského obhospodařování a s tím ponížení alikvotní výše pachtovného; vše
s platností pro hospodářský rok 2022. Žadatel – Jaroslav Pospíšil, Zadní 170, 349 61 Kladruby,
IČ 61805823
18. Umístění včelstva na pozemek p.p.č. 1992/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města.
Žadatel – J. W., Kladruby
Rada města n e m á n á m i t e k :
1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístavba rodinného domu Západní 413,
Kladruby“. Investor – J. P., Kladruby
2. K předložené projektové dokumentaci na akci „Návrh likvidace OV – osada Výrov“. Žadatel –
ZAKRA s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň 323 00, IČ 08064458. Odpovědná osoba – D. K.,
Ondřejov

Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odepsání dluhu ve výši 39.702,- Kč za nájemné bytu – E. P. zemřela, z důvodu
nemajetnosti zemřelé. Uvedená částka je tvořena dlužnou částkou evidovanou ke dni
31.07.2008 ve výši 26.752,- Kč a následnou částkou evidovanou od 01.08.2008 do 14.04.2009
(předání bytu) ve výši 12.950,- Kč
Rada města s o u h l a s í :
1. S umístěním stavby čistírny odpadních vod (likvidace odpadních vod – osada Výrov) včetně
příslušenství na pozemcích p.p.č. 1579/, 1464, 1579/9, 1579/10, 1643/1 a 1579/2 vše v k.ú.
Brod u Stříbra. Žadatel – ZAKRA s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň 323 00, IČ 08064458.
Odpovědná osoba – D. K., Ondřejov
Rada města schvaluje z v e ř e j n ě n í

záměru:

1. Pronájmu části pozemku p.p.č. 1825 v k.ú. Brod u Stříbra
2. Pronájmu pozemku p.p.č. 2008 v k.ú. Milevo

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

dne 02.03.2022

