
 

Zasedání rady města 
 

                                                                                                                                     Číslo:      77/2014  
                                                                                                    Datum:    5.2.2014 

Usnesení: 
 
I.    Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í  : 
 
       1.   Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu  
              kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany  
              zdraví dětí 
       2.   Záznam z projednání Plánu společných zařízení v k.ú. Tuněchody u Stříbra ke komplexní  
             pozemkové úpravě v k.ú. Tuněchody u Stříbra ze dne 30.01.2014  
       3.   Zápis z kontrolního dne komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby u Stříbra ze dne  
             29.01.2014 
       4.   Žádost MONTPROJEKT a.s.  Pardubice o vyjádření k akci: Elektropřípojka NN Vrbice u  
             Stříbra, č.k. 748/2 (od chaty če 14 k chatě če 18) s tím, že město Kladruby není vlastníkem  
             žádného dotčeného pozemku  
       5.   Protokol KÚ PK, odboru kontroly, dozoru a stížností o metodické pomoci a kontrole výkonu  
             přenesené působnosti svěřené orgánům obcí - aplikace zák.č. 106/1999 Sb., 85/1990 Sb. a  
             zák.č. 500/2004 Sb. § 175 a 26 
 
 
II.  Rada města    s c h v a l u j e  : 
 
      1.   Provedení stavebních úprav v bytě č.4  v domě čp. 355 v Zadní ulici v Kladrubech. Nájemníci  
            na vlastní náklady vybudují sprchový kout  místo vany, která je opotřebená a také ze  
            zdravotních důvodů 
      2.   Podání žaloby Okresnímu soudu v Tachově na xxxxxxxxx - dluh z nájmu bytu a poplatky a s  
            tím spojené ve výši 32.059 Kč    
      3.   Směrnici o pravidlech pro přijímání a vyřizování petic 
      4.   Výroční zprávu za rok 2013 o podaných žádostech o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o                             
            svobodném přístupu k informacím  
      5.   Uzavření mandátní smlouvy č. 04/TDi-2013 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým,  
            Na Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci "Regionální muzeum             
            Kladrubska" za cenu 175.000,- Kč bez DPH 
      6.   Uzavření mandátní smlouvy č. KOO/04/2013 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým,  
            Na Hraně 52, Plzeň na výkon koordinátora BOZP na staveništi na akci "Regionální muzeum             
            Kladrubska" za cenu 60.000,- Kč bez DPH 
      7.   Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby, celkem počet dětí 70, třída MŠ 24 děti + 1 dítě/třída 
      8.   Zařazení žádosti o byt p. Milana Škorávnka ml., Kladruby 326 do seznamu žadatelů o přidělení  
             bytu 
      9.   Zařazení žádosti o byt v DPS p. Jaroslavy Součkové, Namnice 6, Rožmitál pod Třemšínem 
            do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS 
    10.   Cenovou kalkulaci prací TDI Jan Kuvík, Třešňová 1290, Stříbro za výpomoc při přípravě a  
             realizaci staveb (Milevo, Okružní ul., Pozorka MK, Pozorka chodník) ve výši 13.068,- Kč 
    11.   Návrh na vymalování kulturního domu + navoskování podlahy a ukládá místostarostovi  
            předložit nabídku 
 
III. Rada města    n e m á     n á m i t e k  : 
 
       1.  Ke stavbě garáže (přestavba kolny na původních základech) na st. p. 1958/9 v k.ú. Kladruby,    
             investor Ivana Dejlová, Kladruby, Hřbitovní 330  



 
 
IV. Rada města    d o p o r u č u j e  : 
 
       1.   ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou 
             Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9, firmou Solfarm.B s.r.o., Dřísy   
             12 a firmou Solfarm. C s.r.o. Podnikatelská 545, Praha 9 na ukončení platnosti Smlouvy o  
             zřízení věcného břemene p.p.č. 398/1 v k.ú. Kladruby , budova čp. 297 a zajištění společného  
             užívání nemovitostí pro montáž, provozování, údržbu a řízení fotovoltaických elektráren.  
             Výše úplaty za zřízení Služebnosti činí 1000,- Kč/instalovaný kWp/rok 
      2.   ZM schválit tvorbu sociálního fondu r. 2014 přídělem ve výši 4% z ročního objemu  
            vyplacených mzdových prostředků roku 2013, tj. částka 152.709,- Kč, která bude převedena z  
            BÚ na sociální fond nejdéle do 31.3.2014 
      3.   ZM schválit  Smlouvu o kolektivním plnění uzavřenou mezi městem Kladruby a    
            ELEKTROWIN a.s.  o zajištění sběru elektrozařízení/elektroodpadu ze solárních panelů a  
            zajištění odděleného sběru elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí solárních  
            elektráren s celkovým instalovaným výkonem nad 30 kW za podmínek ve smlouvě. Celková  
            částka k úhradě do 31.12.2018  je 28.424,-Kč (výpočet dle přílohy č. 4 smlouvy)  + DPH.  
            Platnost smlouvy do 31.12.2018.  Město si zvolí perioditu plateb - návrh 1 x ročně  
      4.   ZM schválit směnu pozemku č. 202/42 v k.ú. Kladruby, výměra 4157 m2, vlastník ZEVYP  
            s.r.o. Kladruby  jeden z pozemků  č. 1533/6  nebo 1533/5 a pověřuje starostku města k dalšímu  
            jednání s firmou Zevyp 
 
 
V.  Rada města    n e d o p o r u č u j e  : 
 

       1.   ZM schválit odprodej pozemků města v k.ú. Benešovice dle požadavku LB Minerals Horní  
             Bříza 
 
 
 

 

Přítomni:   Mgr. S. Štěrbová, p. H. Kunešová, p. V. Horák, Mgr. V. Šmahel, p. J. Pospíšil 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zapsal: Irena Löriková                                                                            Dne: 5.2.2014                                                   
 
Ověřili:       Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
                    Jaroslav Pospíšil - místostarosta   
 


