
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    68/2013 
 Datum: 04.09.2013 

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

 
       1.   Nový návrh řešení dopravní obslužnosti – zajištění autobusového spoje do Mileva tzv.  
             desítkového spoje - spoj do Mileva realizovat v jiné lince a to v č.738 ve středu v režimu „na  
             zavolání“ s odjezdem ze Stříbra 9,15, Kladruby 9,26, příjezd do Mileva 9,34;  zpátky z Mileva  
             10,20, Kladruby 10,30 a příjezd do Mileva 10,41 hod 
       2.   Žádost společnosti První SaZ Plzeň a.s. z pověření firmy Skanska a.s., jako hlavního  
             dodavatele stavby Optimalizace trati Stříbro – Planá u M.L. o uzavření smlouvy o věcném  
             břemenu k p.p.č. 1517/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, kdy při budování trasy byl vzhledem  
             k použité technologii pokládky drážního kabelu podél kolejiště dotčen i tento pozemek ve  
             vlastnictví města. Kabelová trasa v dotčeném pozemku je v délce 75 m, navržena jednorázová  
             náhrada 1000,- Kč. RM schvaluje, aby společnost zaslala městu Kladruby návrh smlouvy o  
             zřízení věcného břemene 
       3.   Návrh na objednání celkové opravy zvonků v DPS v Kladrubech – výměny venkovního  
             panelu, hovorové jednotky, domovní telefony (nabídka p. Petra Kinclera, Chodov) s tím, že 
             požaduje ještě jedno posouzení a cenovou nabídku 
  
 
II.  Rada města    s c h v a l u j e   : 

 
      1.   Smlouvu o dílo č. 05/2013  uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, IČO  
            14692708, Plzeň na zhotovení dokumentace pro stavební povolení na akci „Technická a  
            dopravní infrastruktura lokalita Kladruby – západ", I. etapa ve stupni pro provádění stavby  
            (DPS) v celkové výši díla 406.000,- Kč bez DPH 
      2.   Přidělení bytů dle předloženého pořadí - Kladruby, Husova čp. 209, Hřbitovní čp. 298,  
            Revoluční 403 a náměstí Republiky čp. 36  
      3.   Doplnění  seznamu pomístních názvů v k.ú. Tuněchody u Stříbra o následující : 
            -  Tuněchodské čihadlo, Nad vsí, Pod rybníkem, Ke mlýnu 
      4.   Cenovou nabídku firmy Promonasta s.r.o. Plzeň na odvodnění panelové komunikace u čp. 373  
            v Kladrubech ve výši 17.255,57 Kč bez DPH 
      5.   Vícepráce na akci Zateplení fasády spojovací chodby v MŠ Kladruby, která vznikla  
             nesouladem mezi skutečnou výměrou a výměrou projektovanou a oprava střechy ve výši  
            57.600,- Kč 
      6.   Vybudování podlahy ve stodole Sulanova statku ze staré žulové dlažby ze stavebního dvora  
            vybudované firmou Promonasta s.r.o. za cenu režijních nákladů 
      7.   Provedené vícepráce v rámci akce Milevo – oprava komunikace kolem návesního rybníka 
            ve výši 33.484,05,- Kč od firmy Berger Bohemia a.s. Plzeň 
 
 
 
III. Rada města    n e s o u h l a s í   : 
 
       1.  S uzavřením a zrušením účelové komunikace, jejíž součástí je p.p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby u  
            Stříbra, která je ve vlastnictví p. Věry Prantlové 
 
 
 
 



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

 
       1.   ZM schválit uvedený návrh změn katastrálních hranic : 
            a)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Zhoř, kdy   
                   původní obecní hranice přejde na levý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak v tomto  
                   úseku bude veden v k.ú. Zhoř u Stříbra  
             b)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Brod u Stříbra, kdy  
                   původní katastrální hranice přejde na levy břeh meliorační strouhy. Celá meliorační  
                   strouha tak v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
             c)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Prostiboř, kdy  
                  původní hranice přejde na pravý břeh této meliorační strouhy. Celá meliorační  strouha tak  
                  v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
            d)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Milevo, kdy  
                  původní kat. hranice přejde na pravý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak bude veden  
                  v k.ú. Tuněchody u Stříbra.  
 
 
 
 
Zasedání přítomni : Mgr. Štěrbová, p. Šmahel, p. Horák, p. Kunešová, p. Pospíšil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 4.9.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Jaroslav Pospíšil - místostarosta 
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