Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

97/2022
11.05.2022

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
1. Žádost o povolení zprovoznění krbových kamen v městském nájemním bytě. Žadatel – J.J.,
Kladruby. Město Kladruby zajistí prvotní revize před napojením s vyjádřením četnosti
provádění údržby na náklady žadatele. Dle výsledku revize si žadatel na své náklady zajistí
odvoz popelnice na popel
2. Oznámení o zahájení správního řízení o povolení úplné uzavírky silnice II/230 v rámci stavby
„II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“ se stanovenou objízdnou trasou: směr Stříbro – Stod
bude vedena obousměrně po silnicích č. II/203 směrem na Kladruby a dále po silnici II/193
směr Stříbro, pro obec Lhota u Stříbra bude obousměrně vedena po silnicích II/203 směr
Heřmanova Huť a dále po silnici III/20312, silnici III/20314 a silnici II/605. Uzavírka plánovaná
ve dnech 30. 05. 2022 – 29. 05. 2023
3. Informace i činnosti Mateřské školy v Kladrubech od ředitelky Pavlíny Tvrzové
Rada města s ch v a l u j e :
1. Zapojení Základní školy Kladruby do projektu kraje financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem „Obědy do škol
v Plzeňském kraji 2022/2023“
2. Cenovou nabídku na akci „Kladruby, Husova č.p. 209 – oprava západního štítu“ za cenu
158.360,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Otto Hilf - Malířské a stavební práce, Vodičkova 639,
Stříbro 349 01, IČ 61806374
3. Uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2022 na akci „Kladruby, Husova č.p. 209 – oprava západního
štítu“ za cenu 158.360,- Kč bez DPH mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - Otto Hilf - Malířské a stavební práce,
Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374
4. Zařazení žádosti J. K., Kladruby, do seznamu žadatelů o byt v DPS
5. Zařazení žádosti A. Š., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
6. Uzavření Pozemkové nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 185/69 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 432 m2 za cenu 0,50 Kč/m2/rok s platností od 11. 05. 2022 do 31. 12. 2024 mezi
pronajímatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a nájemcem – Z. a K. S., Kladruby
7. Žádost o ukončení platnosti Pozemkové nájemní smlouvy ze dne 14. 08. 2000 dohodou
k 31. 05. 2022 ve věci pronájmu části pozemku p.č. 4/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
145 m2. Žadatel – S. F., Kladruby
8. Cenovou nabídku na vypracování jednostupňové projektové dokumentace včetně vyjádření
hygienické stanice na akci „ZŠ Kladruby – úprava šaten u tělocvičny“ za cenu 25.000,- Kč
včetně DPH. Zhotovitel – Ing. Miloš Valíček, Jezerní 1096, Tachov 347 01, IČ 65564618
9. Komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Honezovice, Hradišťany – Návrh nového uspořádání
pozemků p.č. 1467, p.č. 1747, p.č. 1761, p.č. 1766 vše v k.ú. Honezovice. Zpracovatel – Allgeo
s.r.o., Radobyčická 10, Plzeň 301 00, IČ 26349469. Jedná se o návrh nového uspořádání
pozemků pro list vlastnictví č. 136
10. Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi poskytovatelem
dotace – Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 801/33, Praha 110 00,
IČ 48133981 a příjemcem dotace – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,

IČ 00259888. Název projektu „Místo k setkávání Kladruby, část Brod u Stříbra – U společného
stolu a pod jednou střechou“. Poskytnutí dotace ve výši 750.400,- Kč
11. Vydání závazného stanoviska ke kácení nelesní zeleně pro potřeby vydání stavebního
povolení v rámci stavby Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R (polní cesta), ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb. a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Žadatel – Státní pozemkový úřad,
Husitská 1024/11a, Praha 130 00, IČ 01312774
12. Nový platový výměr ředitelce Mateřské školy Kladruby paní Pavlíně Tvrzové s platností
od následujícího měsíce z důvodu navýšení osobního příplatku
Rada města schvaluje z v e ř e j n ě n í z á m ě r u:
1. Pronájmu části pozemku p.č. 4/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 145 m2
Rada města n e m á

námitek:

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní a skladové haly B k.ú.
Ostrov u Stříbra“. Investor – Accolade CZ 53 s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, 186 00,
IČ 09641335

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

dne 11.05.2022

