
 

Zasedání rady města 
 Číslo: 37/2012 
 Datum: 09.05.2012 

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

1.  Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby : 
- Kabinet – ve výši 76.130,- Kč 
- Horolezecký kroužek – ve výši 2.395,50 Kč 

2.  Výměnu bytu č. 3 v domě čp. 406 (nyní Jiřina Rypová  a Bohuslav Polivka) za byt č. 2 
v domě čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech (nyní Zdeňka Lišková a Václav Soblahovský) 
ze zdravotních důvodů p. Soblahovského – bezbariérový byt 

3.  Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s p. Annou Špičkovou ke dni 30.06.2012  
              (NP z boku budovy čp. 89 v Kladrubech) 

4.  Odkoupení regálů z prodejny a skladu p. Špičkové za cenu 10.000,- Kč  
5. Vyplacení fin.příspěvku  p. Brabcové Ingrid,  Kladruby, Zadní 323 na krmení pro dvě štěňata 

– od volně pobíhající feny (nalezený pes) 
6. Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje č. 

80701151 mezi SÚS a městem Kladruby -  jedná se o užívání části pozemku přilehlé ke 
komunikaci část Husova ul. + výjezd  do Pozorky, pro stavbu „ Kladruby, Husova ul., 
Pozorka – kanalizační přípojky pro RD“ . Při přejímce bude stanovená konečná cena , min. 
pop. 500,-Kč + DPH 

7.  Užívání veřejného prostranství před cukrárnou – umístění dvou stolků o osmi židlí na dobu od 
1.05.2012 do 30.09.2012 - žadatelka p. Hana Zdvihalová, Kladruby 

8.  Zařazení žádosti p. Radky Kozákové, náměstí Republiky 36, Kladruby do seznamu žadatelů o 
přidělení bytu (výměna bytu)  

9. Poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne v obci Brod pořádaného MS Výrov-Brod ve 
výši 3.000,- Kč 
 

 
 

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

1. K zápisu hrobových míst do Centrální evidence válečných hrobů na hřbitově v Kladrubech – 
Gustav Grohmann, Franz Hornsteiner, Gino Facco.  Hrobová místa se nacházejí na místním 
hřbitově p.p.č. 1645 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

2. K výměně oplocení u RD čp. 39 Pozorka u Kladrub, žadatel p. Marie Kučerová, Kyjevská 108 
Plzeň (plot bez podezdívky, z ocelového svařovaného pletiva, brána i branka ocelové, výplň 
z ocelových svařovaných sítí, výška plotu 150 cm) 

3. S uložením potrubí na p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub – předmětem záměru je 
výstavba domovní ČOV na p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub – vlastník Jaroslav Mašát, 
žadatel p. Jaroslav Zabloudil, Palackého 877, Stříbro 

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

1. ZM schválit odprodej části p.p.č. 1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře  cca 15 m2 
(výměra bude upřesněna GP)  Vladimíru a Peltratě Trnavských, Plzeň, za cenu 225,-
Kč/1 m2  + náklady na GP + náklady na vklad práva do KN 1000,-Kč  

2. ZM schválit směnu pozemků p.p.č. 1063 v k.ú. Láz u Kladrub, který je ve vlastnictví 
ZEVYP pozemky s.r.o. za pozemky p.p.č. 1713/11 a 1713/12 v k.ú. Láz u Kladrub, 
které jsou ve vlastnictví města. P.p.č. 1063 výměra 272 m2  (navazuje na rybních 



v Lázu) , vlastník ZEVYP , p.p.č. 1713/11 +1713/12  výměra celkem 251 m2, vlastník 
město. Rozdíl ve výměře neřešit 

3. ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 41/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 592 m2, 
žadatelka p. Blanka Turková, Stříbro, za cenu 225,-Kč/1 m2 +  náklady na vklad práva do KN 
1000,-Kč  

4. ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1276/1 v k.ú. Milevo o výměře 5495 m2 za účelem 
pastvy dobytka p. Janu Jevčákovi, Únehle 73 
 

 
 
      Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 9.5.2012 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


