Zasedání rady města
Číslo:
Datum:

101/2022
07. 07. 2022

Usnesení - upravená verze pro zveřejnění
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
1. Informace ze schůzky vyvolané městem ve věci provádění demolice objektu Revoluční 63
v Kladrubech. Přítomni – vlastník nemovitosti J. B., zástupce stavebního úřadu MěÚ Stříbro
Ivana Jiránková a starostka města Kladruby Hana Floriánová. Řešena situace ohledně
provádění úprav nad rámec vydaného demoličního povolení
2. Právní rozbor věci ve vztahu k pozemku p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra vypracovaný
Advokátní kanceláří Vovsík, Rösch, Kocina a spol.
3. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, sdělení o upuštění od místního šetření a ústního
jednání ohledně vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Navrhovaná stavba ČOV – sestava septiku s filtrem – osada Výrov
Rada města s ch v a l u j e :
1. Odepsání dluhu na nájemném v celkové výši 2.236,- Kč za místnost č. 2, Husova 6, Kladruby
349 61 z důvodu úmrtí dlužníka M. F.
2. Zařazení žádosti P. P., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
3. Zařazení žádosti J. a Y. T., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
4. Uzavření Závazku k následné péči o výsadbu mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61 a Sázíme stromy, z.ú., Libochovická 1072/11, Praha 8, 184 00, IČ 02626870,
kde se město Kladruby zavazuje k péči o vysázené dřeviny. Sázíme stromy z.ú., zabezpečí
stromy a keře pro jejich výsadbu v k.ú. Brod u Stříbra. Zajištění samotné výsadby proběhne
ve spolupráci s Městem Kladruby a dobrovolníky (24 ovocných stromů, 18 jeřábů)
5. Finanční příspěvek na kastraci volně pobíhajícího kocoura ve výši 50% nákladů, maximálně
400,- Kč, žadatel – M. N., Kladruby
6. Přijetí dotace na akci „Kladruby bezpečnější“ z titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje
při zajišťování bezpečnosti 2022“ ve výši 422.705,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18,
306 13 Plzeň, IČ 70890366
7. Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kladruby ve výši
49.320,- Kč z dotačního titulu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“
8. Přijetí dotace na akci „Výsadba dřevin při polní cestě v k.ú. Kladruby u Stříbra“ z titulu
„Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů
s dřevinami“ ve výši 100.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň,
IČ 70890366
9. Zpracování projektové dokumentace dopravního řešení u Základní školy Kladruby. Vyosení
vedlejší MK – Hřbitovní. Z Hřbitovní ulice směrem k hlavní silnici je zřízen záliv K+R
(neoddělený od komunikace, ale s přímým výstupem na chodník). Zpracovatel – Ing. Viktor
Vaidiš, K Mostu 51, Dýšina 330 02, IČ 73445886
10. Zpracování projektové dokumentace příčného prahu ve Hřbitovní ulici u Mateřské školy
v Kladrubech pro zpomalení provozu. Součástí příčného prahu je navrženo místo
pro přecházení. Zpracovatel – Ing. Viktor Vaidiš, K Mostu 51, Dýšina 330 02, IČ 73445886
11. Cenovou nabídku a následné objednání počítače + příslušenství pro knihovnu za cenu
19.514,-Kč včetně DPH. Dodavatel – ELCO plus spol. s.r.o., Dukelských Hrdinů 92, Planá
348 15, IČ 46884246
12. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2022 na akci „Kladruby, Zahradní ulice, oprava
povrchů (komunikace a chodník)“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky

13.

14.

15.

16.
17.

89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem – Silnice Chmelíř, Rubešova 565/25, 326 00
Plzeň, IČ 27977951. Předmětem dodatku je prodloužení termínu a snížení ceny o částku
416.915,- Kč bez DPH
Uzavření Dohody o uvedení vjezdu na pozemek do původního stavu a poskytnutí materiálu
po provádění výkopových prací spojených s výměnou veřejného osvětlení v Zahradní ulici
v Kladrubech mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ 00259888
a Ing. M. K., Kladruby. Město Kladruby dodá Ing. M. K. cca 21 m2 zámkové dlažby typu bloček
tl. 80 mm přírodní
Uzavření Dohody o finančním vyrovnání za provedené práce v rámci akce „Kladruby,
Zahradní ul., oprava povrchů (komunikace a chodník)“ mezi Městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a M. K., Kladruby. Touto dohodou se M. K.
zavazuje uhradit finanční podíl za realizaci výstavby obrubníku, který tvoří hranici mezi
chodníkem a pozemkem v jejím vlastnictví (náhrada místo podezdívky)
Výpůjčku pozemku p.č. 1839 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 2880 m2 od 01. 07. 2022
do 31. 06. 2027 pro potřeby konání letních stanových táborů. Žadatel – Junák – český skaut,
středisko Ichthys Plzeň z.s., Pod Švabinami 6, Plzeň 312 00, IČ 49777980
Ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 1655 o výměře 2609 m 2 a p.č. 1652/1 o výměře
1201 m2 vše v k.ú. Milevo k 15. 07. 2022. Žadatel – M. T., Tachov
Objednávku na provedení jednorázových prací na vodovodu v Brodu u Stříbra dle přílohy č. 1
ke Smlouvě č. 1/TS/2022/PS08, PS22 pro II. pol. 2022 (Smlouva o technické spolupráci
při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Brod u Stříbra). Jedná se o nutná
jednorázová opatření v úpravně vody v Brodu u Stříbra ve výši 218.546,- Kč bez DPH.
Zhotovitel – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07,
IČ 49789228

Rada města d o p o r u č u j e :
1. ZM schválit odkoupení pozemků p.č. 1966/2, 1967, 1990/1, 1990/9, 1990/12 a 1997 vše
v k.ú. Láz u Kladrub a p.p.č. 779 v k.ú. Vrbice u Stříbra za cenu dle znaleckého posudku
336.270,- Kč od prodávajícího Státní statek Jeneč s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11,
Praha 6, 163 00, IČ 00016918
2. ZM schválit uzavření Směnné smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a žadateli – Mgr. T. S. a J. S., Stříbro. Jedná se o směnu
pozemků ve vlastnictví města p.č. 1958/2 o výměře 1555 m2, p.č. 1957/1 o výměře 260 m2,
p.č. 1959/2 o výměře 73 m2, p.č. 1962/2 o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (celkem
výměře 3086 m2) za pozemek 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
Rada města schvaluje z v e ř e j n ě n í z á m ě r u:
1. Pronájmu pozemků p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2, p.č. 1655/3 o výměře 180 m2 a p.č.
1655/1 o výměře 955 m2 vše v k.ú. Milevo
2. Pronájmu části pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře cca 240 m2

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

dne 07. 07. 2022

