
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    26/2008 
 Datum: 09.01.2008 

Usnesení: 

 
I.      Rada města     b e r e    n a    v ě d o m í   : 
 
         1.   Informaci o přípravě změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o nakládání s komunálním  
                odpadem  - změna systému sběru a odvozu komunálního odpadu v okolních obcích  

2. Informaci starostky města k přípravě návštěvy prezidenta republiky V. Klause v Kladrubech 
dne 15.1.2008   

3. Poděkování pracovníkovi TS města Kladruby p. Lajčákovi při příležitosti jeho odchodu do 
důchodu 

 
 
II.    Rada města    s c h v a l u j e   : 
 
        1.   Termíny svateb pro rok 2008 
        2.   Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy,  
              třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovené obcí Kladruby- smlouva  
              mezi městem Kladruby a fi. REGENBOOK – mlýn Tuněchody – platba za využívání nádob  
              na tříděný odpad -   plast , papír, sklo za roční poplatek 3 x 500,-Kč 

3. Objednání změny nápisů na směrových tabulkách – místo Obecní úřad  -  Městský úřad (u 
NS a u ZŠ)   

4. Rozúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Kladruby na jednotlivé obce (příloha č. 2) 
5. Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na hasičský, myslivecký, včelařský a 

učitelský bál – 5x kniha Kladruby (černá), 5x tričko, 5x kalendář 
6. Nabídku firmy Lukáš na opravu rozvaděče VO v obci Tuněchody v ceně do 20.000,- Kč 

 
 
III.  Rada města    d o p o r u č u j e   : 
 

1. ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2007 (příloha č. 1) 
2. ZM schválit podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 

2008 na tématický okruh „Divadlo“, a to pro projekt – Divadelní rok 2008 ve výši 20.000,- 
Kč a na tématický okruh „Hudba“ pro projekt – 31. ročník Kladrubského léta ve výši 
40.000,- Kč 

3. ZM schválit podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti Programu 
stabilizace a obnovy venkova v části A PSOV PK 2008 oblast c) odbahnění nebo 
rekonstrukce požární nádrže, rybníka, potoka, ve výši 210.000,- Kč. Jedná se o dotaci na 
rekonstrukci návesního rybníka v obci Láz 

4. ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Ekodepon s.r.o. 
Lažany na převzetí a uložení odpadu a ceník za ukládání odpadu 

5. ZM schválit návrh smlouvy o dílo  č. 1/2008 na zhotovení projektové dokumentace 
„Komunikační řešení místní komunikace ul. Stříbrská v Kladrubech se zhotovitelem Ing. Jiří 
Pankrác, Projektování dopravních a pozemních staveb Gerská 46, Plzeň v ceně díla 83.000,- 
Kč. V ceně díla není geodetické zaměření zájmového území a odborné posudky požadované 
orgány státní správy 

 
 
 Zapsal:        Irena Löriková                                                                                Dne: 9.1.2008 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
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