
                                 Zasedání rady města 
 Číslo:     75/2018 
 Datum:     18.4.2018 

Usnesení: 
                
I.    Rada města    b e r e    n a     v ě d o m í  : 
 
       1.    Žádost  p. M. Hradila, Ostrov o odprodej  pozemku č. 40 pro  výstavbu  RD v lokalitě Kladruby  západ    
              II. etapa  
       2.    Oznámení p. A. Fuksové, Kladruby o zrušení žádosti o pronájem  zahrádky v k.ú. Kladruby  u Stříbra 
      3.    Žádost  p. Mgr. R.Kolínové, Telice  o pronájem pozemku  za  účelem  zřízení  zahrady a zařazení do  
             seznamu žadatelů 
      4.    Žádost  p. I.Nové, Kladruby  o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady a zařazení do seznamu  
             žadatelů 
      5.    Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
             -   Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2017 
      6.    Žádost manž. Švarcových, Kladruby o úpravu cesty k ČOV s tím, že bude svoláno místní šetření za  
             přítomnosti VaK 
      7.    Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu kvality výchovně  
             vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
 
 
 
II.   Rada města    s c h v a l u j e  : 
 

1. Zařazení žádosti p. V. Oláhové, Kladruby  do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS 
2. Zařazení žádosti p. Š. Oračka, Stříbro do seznamu žadatelů o přidělení bytu  
3. Přidělení bytu 2+1 v Husově ul. čp. 209 v Kladrubech manž. Hřebíkovým 
4. Provedení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech dne 9.5.2018 
5. Cenovou nabídku firmy Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro   na provedení nátěru fasády 

DPS Kladruby za cenu 555.000,- Kč a uzavření smlouvy o dílo  
6. Dohodu  se společností  Zevyp- pozemky s.r.o. o  uložení  sedimentu  ze   stavby  „ Optimalizace  

vodního  režimu MVN na  p.p.č. 31 – Vrbice u  Stříbra“ na  p.p.č. 68/9 v k.ú. Vrbice u  Stříbra  
7. Dodatek  č. 3  Smlouvy o  zemědělském  pachtu   č. 11/2015 ze  dne  23.12.2015 mezi  městem  

Kladruby a   firmou Zevyp – pozemky, Pozorka  52,  Kladruby z důvodu zasíťování  pozemků  pro  
výstavbu  II. etapy  - Kladruby  - lokalita   západ od 1. 05. 2018 

8. Účetní závěrku Základní školy v Kladrubech za rok 2017 
9. Účetní závěrku Mateřské školy v Kladrubech za rok 2017 

       10.  Účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska za rok 2017 
       11.  Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
              a)  Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2017 
              b)  Rozdělení zisku 2017 ve výši 683.386,54 Kč takto : 
                   - ve prospěch nerozděleného zisku minulých let - 683.386,54 Kč 
      12.  Poskytnutí příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby na rok 2018 dle přílohy 
      13.  Cenovou nabídku firmy Zikostav s.r.o., Plzeňská 41, Horní Sekyřany na provedení demolice garáže a  
             výstavbu brány u čp. 36 v Kladrubech 
      14.  Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2018/2019 – 75 dětí ve 3 třídách 
      15.  Vyřazení infrastrukturního dlouhodobého majetku – technologie ČOV Kladruby 
 
 
 
 



III. Rada města    n e m á   n á m i t e k  : 
 
       1.   K  připravované stavbě dle předložené situace  stavby  „Kladruby, TC, p.č. 83/19 –kNN“ , investor  
             ČEZ Distribuce a.s., Děčín, žadatel společnost OMEXOM GA Energo s.r.o.,  Na  Střílně 1929/8, Plzeň   
 
 
 
IV. Rada města    d o p o r u č u j e  : 

 
1. ZM schválit Účetní závěrku města Kladruby za rok 2017 

2. ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2017 
 

 
 
 
 
 
Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, J.Pospíchal, M.Tůma, H.Kunešová, Mgr. V.Šmahel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:        Irena Löriková                                                                                         Dne: 18.4.2018 
 
Ověřili:      Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
                  Jan Pospíchal - místostarosta 
  
 
 
 
 
 


