
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    17/2011 
 Datum: 27.07.2011 

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

1. Odprodej majetku Státní statek Jeneč dražbou dne 9.8. v Kladně – p.p.č. 1470/1, 1428/1, 
1428/2, 1414/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra  

2. Žádost p. Jakuba Kalabzy o povolení konání airsoftové akce v k. ú. Milevo s tím, že je nutné 
s žadatelem sjednat schůzku a prověřit veškeré podmínky pro pořádání této akce 

3. Žádost p. Marie Urbanové, Brod u Stříbra 49 o odprodej pozemku část p.p.č. 1058/1 a část 
1075/2 v k.ú. Brod u Stříbra s tím, že bude provedeno místní šetření 

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

1. Úhradu faktury ve výši 6.000,- Kč p. J.Růžkovi, Plzeň za vystoupení skupiny Golden Wind 
na Pivních slavnostech dne 2.7.2011 v Kladrubech  

2. Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro rok 2011-2012 ve stejné výši, tj. 450,- Kč měsíčně 
3. Změnu účelu využití dotace pro SDH Kladruby, a to ve výši 6.000,- Kč – převod ze soutěže 

na nákup materiálu do klubovny 
4. Prodejní cenu kalendáře města Kladruby na rok 2012 – 80,- Kč  
5. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Kladruby na nákup el. kamen a    

rekonstrukci kuchyně MŠ 
6. Zařazení žádosti p. Martiny Junkové, náměstí Republiky 35, Kladruby o pronájem pozemku 

na zřízení zahrádky v Kladrubech do seznamu žadatelů  
7. Zařazení žádosti p. Milana Šlapáka, Revoluční 406, Kladruby o pronájem pozemku na 

zřízení zahrádky v Kladrubech do seznamu žadatelů  
8. Zařazení žádosti p. Květoslavy Černé, Revoluční 403, Kladruby o výměnu bytu za větší do 

seznamu žadatelů 
9. Zařazení žádosti p. Petra Kadlece, Nám. Republiky 36, Kladruby o výměnu bytu za menší 

do seznamu žadatelů 
10. Výpůjčku pozemku u nemovitosti čp. 99 v Kladrubech ZO ČSCH Kladruby k pořádání 

výstavy drobného zvířectva v době kladrubské pouti včetně přípravy a následného vyklizení 
prostor. Jedná se o dny 9. – 15. srpna 2011  

11. Vítěze výběrového řízení na akci – Výměna oken domu čp. 36 na Náměstí Republiky 
v Kladrubech firmu Sládek – Stavby s.r.o. Tlučná za cenu 135.058,- Kč vč. DPH 

 
  
 
III.   Rada města    n e m á    n á m i t e k    : 
 

1. K rozšíření zpevněných ploch oproti původní PD před domem čp. 187 v Kladrubech s tím, že 
Zdeňka Hrochová si  předmětnou část stavby přímo objedná u stávajícího zhotovitele stavby a 
provede přímou úhradu nákladů s tím spojených.  Žadatelka bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že zpevňovaná část komunikace slouží pro přístup jednak k ČOV a jednak pro další vlastníky 
pozemků a dále jmenovaná nebude bránit průjezdu 

2. Ke konání výstavy drobného zvířectva pořádané ZO ČSCH Kladruby ve dnech 13. –14. 8. 
2011 v areálu čp. 99 v Kladrubech 

 
 



 
 
 

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

1. ZM schválit přijetí dotace z „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro  
      rok 2011“ na projekt - Divadelní rok  ve výši 10.000 Kč        
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 27.7.2011 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
   
 


