
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    33/2012 
 Datum: 21.03.2012 

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

1.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011  
- Nedotování sociální fondu z výsledku roku 2011  

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

1. Pronájem p.p.č. 70/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Blažkové Anně, Láz 2 za účelem pokosu trávy 
popř. pastvy 3 ks skotu za nájemné ve výši 0,30 Kč/1 m2, výměra 534 m2, tzn. roční nájemné 
160,-Kč (musí být doložen souhlas sousedního vlastníka pozemku) 

2. Pronájem pozemku p.p.č. 956/3 a 956/4 v k.ú. Láz u Kladrub p. Davidu Blažkovi, Láz 2 
Kladrub za účelem pastvy dobytka 3 – 4 kusy skotu dle stanovených podmínek za nájemné ve 
výši 1 % z průměrné ceny pozemku 5,20 Kč /1 m2, výměra celkem 9883 m2, roční nájemné 
514,-Kč. Platnost smlouvy do 31.12.2014 

3. Zařazení žádosti o výměnu bytu - p. Marie Mikešová, Husova 209, Kladruby z důvodu 
velikosti bytu (nyní 2+1, postačí 1+1) do seznamu žadatelů 

4. Zařazení žádosti p. Marie Sládkové, Kladruby, Milevská 235 do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu 

5. Na základě rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla tepla v bytovkách čp. 403 a 
404 v Kladrubech, kontaktování fi. Stafiko, provedení elektrorevize a dle závěrů  před topnou 
sezónou instalovat nové měřiče tepla za cenu 1800,-Kč/ 1 měřič firmou ENBRA a.s.   

6. Uzavření dodatku č. 1 s p. Michalem Šimanem, Stříbrská 296, Kladruby o pronájmu p.p.č. 
1964/1 v k.ú. Kladruby o další části pozemku u původního seníku o 60 m2 za roční nájemné  
30,-Kč + pronájem stavby na sklad nářadí (seník) za roční nájemné 400,-Kč  

7. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. Jiřímu Jašovi - nájemci bytu č. 4/403 v Revoluční ulici 
v Kladrubech - prodloužení od 1.4.2012 na 3 měsíce s tím, že po neustálých stížnostech 
spolunájemníků nebude psa chovat v domě, ve kterém bydlí     

8. Snížení nájmu v bytech v domě čp. 209 Husova ulice v Kladrubech 
        nájemce - Roman Liška, s platností od 1.10.2011 do 30.4.2012 ve výši 15% nájemného 
 9.   Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 

            a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2011 
            b)   Rozdělení hospodářského výsledku  KL s.r.o. za rok 2011 – zisk 1.485.536,45 Kč : 
                   - přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let  1.485.536,45 Kč  

10. Novou cenovou nabídku od VaK, a.s.  KV  na zpracování projektu kanalizačních přípojek  
       v Kostelní ul. v Kladrubech od čp. 216 k čp. 205 - cena 21.691  bez DPH  
11. Změnu termínu pro prodejní stánky na náměstí v Kladrubech – 3. středa v měsíci 
12. Prodej uzenin z malé pojízdné prodejny – p. Průcha, Plzeň, pouze každou 3. středu v měsíci, 

jako ostatní prodejní stánky 
13. Užívání veřejného prostranství u čp. 261 v Kostelní ulici v Kladrubech firmou Dukral stavby 

s.r.o. Plzeň pro stavbu lešení při provádění zateplení budovy v období od 1.4. do 30.6.2012 
s tím, že dle OZV o místních poplatcích, čl. 17 bude užívání bezplatné 

 
 

 
 
 



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

1. ZM schválit odprodej bytu č. 1 v Milevské ulici čp.260 v Kladrubech - cena 500.000 Kč sl. 
Petře Krásné, Kladruby, Kostelní 91 s tím, že byt bude prodán na splátky (podmínky prodeje 
budou upřesněny a předloženy na příštím zasedání RM) 

 
 
 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Pospíšil. P. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 21.3.2012 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
       
 


