
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    72/2010 
 Datum: 24.02.2010 

Usnesení: 
 
 
I.   Rada města    b e r e     n a     v ě d o m í   : 
 

1. Informaci o ukončení nájmu bytu č. 2 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech – p. Anna 
Schippmann-Svobodová,  ke dni 22.2.2010  

2. Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí tomboly na konání hasičského plesu 
3. Ceny za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2010  (Ekosepar Nýřany) 
4. Závěry z místního šetření ve věci žádosti p. Jana Říhy o odprodej pozemku v k.ú. Tuněchody 
5. Závěry z místního šetření ve věci žádosti p. Petra Strankmüllera o odprodej pozemku č. 

1399/15 v k.ú. Tuněchody 
6. Nabídku Miroslava Mašáta – Elektroservis Kladruby na kompletní péči o elektrické  zařízení 

 a žádá vypracování nabídky na péči o rychlostní panely  
 

 
 
II.   Rada města    s c h v a l u j e   : 
 

1. Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech p. Lucii Jozové a Pavlu 
Jamriškovi, Kladruby od 1.3.2010 do 31.12.2010  

2. Slevu na nájmu bytu č. 10 v domě čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech – nájemci 
Radka Kozáková a Rudolf Hájek, z důvodu špatného vytápění bytu. Sleva 20% z výše 
nájemného po dobu 5ti měsíců   

3. K žádosti Vojenské ubytovací a stavební správy Praha prohlášení, že město Kladruby není 
vlastníkem staveb na p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra (nově dle GP st.p.č. 713 a 1714)  

4. Cenovou nabídku od firmy. SKG Karel. Hranička ml. Plzeň na akci „Rozšíření vnitřního 
rozvodu plynu v bytovém domě čp. 298 v Kladrubech ve výši 78.485,-Kč  (cena neobsahuje 
přetryskování stávajících spotřebičů)  

5. Využití pozemku č. 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s následným uzavřením smlouvy o 
věcném břemenu s ČEZ distribuce na stavbu  el. přípojky pro výstavbu RD manž.. 
Lehečkových, Kladruby s tím, že tato akce bude probíhat současně s akcí „rozšíření VO 
Kladruby, Stříbrská ul.“  

6. Předložené vyjádření k projektu stavby „Novostavba RD na části st.p.č. 152 a části p.p.č. 
100/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, stavebník Václav a Miloslava Mrňákovi, Kladruby, 
Revoluční 253 

7. Termíny výjezdních zasedání rady města  
 Brod    -  31.3.2010  - 17.oo 

              Láz      -  28.4.2010  - 17.oo 
              Vrbice -  28.4.2010  - 18.oo 
              Milevo -  26.5.2010  - 17.oo 

8. Nabídku firmy Elektroservis Kladruby na úpravu veřejného osvětlení v Kladrubech  za cenu 
39.090,- Kč bez DPH . RM schvaluje úpravu náměstí a Milevské ulice  

9. Nabídku firmy Martina Stupky, Kladruby na provedení demolice garáže u ZŠ Kladruby  za 
cenu 45.000,- Kč s podmínkou, že firma musí doložit, jak bude naloženo se sutí 

10. Nabídku firmy Zikostav s.r.o. na vybudování panelové cesty ke stavebnímu dvoru 
v Kladrubech v ceně 98.000,- Kč 

11. Výsledek jednání s nájemkyní restaurace U Koruny p. Šmídovou ohledně provozu 
pronajatých prostor 

 
 



 
 

III. Rada města    n e s o u h l a s í   : 
 
1. S užitím znaku města Kladruby na reklamní předměty pro firmu Aktiv 95 Opava s.r.o. 
 
 
 

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

1. ZM schválit  smlouvu o dílo č. 06/2010 uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální 
rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s. Stachy na zpracování žádosti o grant vč. Příloh do 
operačního programu ŽP XIV. výzva na akci „Zateplení objektů MŠ v Kladrubech“ za cenu 
12.000,- Kč vč. DPH a dále částku 2% z celkových nákladů projektu v případě přidělení 
finančních prostředků 

2. ZM schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2009 
3. ZM schválit výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2009 
4. ZM schválit odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra – pruh v celkové šíři 9 m 

navazující na p.p.č. 179/33 p. Janu Říhovi a zbývající část v šíři cca 4 m odprodat p. Petru 
Strankmüllerovi (vlastníku navazujícícho pozemku p.p.č. 179/32 Tuněchody)  za cenu 35,-
Kč/1 m2 + náklady na GP  

5. ZM schválit rozpočet sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
6. ZM schválit tvorbu sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
7. ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy 

venkova PK 2010  na akci „Stavební úpravy Revoluční ulice – Kladruby – II.etapa ve výši 
500.000,- Kč 

8. ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PK v oblasti školství, 
mládeže a sportu pro rok 2010 na akci „Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ Kladruby ve výši 
94.400,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 24.2.2010 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


