
 

Zasedání rady města 
 Číslo:     9/2015 

 Datum: 11.03.2015 

Usnesení: 

 

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

 
1. Informaci k novému poskytování pečovatelských služeb v DPS Kladruby 

 

 

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

 
1. Styl a cenu kalendářů města Kladruby na rok 2016, a to : 

- stolní  14 denní -  300 ks za cenu 69,-Kč/1ks + DPH 

- závěsný A3 – 150 ks za cenu 110 Kč/1 ks + DPH 

2. Poskytnutí propagačních materiálů na 9. ročník Maglajz Boulder Cupu – 50 ks igelitových 

tašek a 50 ks propisovaček  

3. Cenovou nabídku firmy Zámečnictví Jiří Drábek, Plzeň na osazení vložek a kování do 

regionálního muzea Kladrubska za cenu 39.985 Kč bez DPH 

4. Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy EZS, EPS, Ing. Josef Míka, Plzeň na opravu 

kabeláže CCTV + přidání kamery do Regionálního muzea Kladrubska za cenu 18.252,85 Kč 

5. Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy EZS, EPS, Ing. Josef Míka, Plzeň na 

strukturovanou kabeláž do Regionálního muzea Kladrubska za cenu 21.257,28 Kč 

6. Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o., Barrandova 

404/28, Plzeň na zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu – Dopravní infrastruktura 

v lokalitě Kladruby – západ (1.etapa) za cenu 45.000,- Kč bez DPH 

7. Kácení dřevin : 

- na základě žádosti p. Josefa Mašáta, Kladruby, Husova 222 pokácení 1 ks javoru na p.p.č. 

178/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra     

- na základě žádosti p. Milana Naruševiče, Zadní 347, Kladruby pokácení 1 ks dubu na 

p.p.č. 102/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra (z důvodu jeho značného naklonění  na sousední 

nemovitost, dále větve stromu zasahují do střechy sousední nemovitosti)  

- na základě žádosti p. Štefana Perďocha, Zadní 355, Kladruby pokácení 3 ks osik na p.p.č. 

202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra (vedle zahrádky, osiky jsou suché) 

- na základě žádosti p. Zdeňka Šály, Zahradní 269, Kladruby pokácení 1 ks jalovce před 

nemovitostí čp. 269 v Zahradní ul.  na p.p.č. 185/32 v k.ú. Kladruby u Stříbra  

 
 

 

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

1. Na základě žádosti p. Josefa Kopeckého, Láz 12  pokácení 1 ks dubu na p.p.č. 35 v k.ú. Láz u 

Kladruby, neboť strom  má pravidelnou, dobře rostlou korunu, nemá  zjevné vady, drobné 

proschnutí je obvyklé, jde o solitér. V blízkosti stromu se nenachází žádná ohrožovaná 

nemovitost.  

 
 

 

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

 
1.  ZM schválit realizaci směny pozemků mezi městem Kladruby a p. Špringlem dle GP 

 -  p. Špringl převede do vl. města  

- 1953/113 o výměře 97 m2 

- 2063/7 o výměře 39 m2 



- 1953/112 o výměře 226,  celkem 362 m2 

             -  město Kladruby převede do vlastnictví p. Špringla 

- 1953/111 o výměře 256 m2 

- 1953/110 o výměře 17 m2 

- 1953/109 o výměře 89 m2; celkem 362 m2  vše v k.ú. Kladruby u Stříbra  

             a odkoupení pozemků pozemek 15/2 o výměře 10 m2 od Jiřiny Michálkové za cenu  

             50,-Kč/ 1 m2 a pozemek 14/5 o výměře 10 m2 od Mileny Palmové za cenu 50,-Kč/1  

             m2 z důvodu dořešení přístupu do zahrad a nemovitostí v Revoluční ulici v  

             Kladrubech. Náklady nesou obě strany rovným dílem.  

2. ZM schválit směnu pozemků mezi městem Kladruby a Českým rybářským svazem, MO 

Stříbro; jedná se o pozemky pod hrází Výrovského rybníku  

- město převede do vlastnictví rybářskému svazu vše k.ú. Brod u Stříbra  dle GP 

- st.p.č. 124/5 o výměře 30 m2 

- st.p.č. 124/6 o výměře 26 m2 

- st.p.č. 124/3 o výměře 183 m2 

- st.p.č. 124/2 o výměře 146 m2 

- st.p.č. 124/4 o výměře 8 m2;  celková výměra ke směně 393 m2 

             -     rybářský svaz  převede do vlastnictví města: 

- p.p.č. 1462/1 o výměře 293 m2  

- p.p.č. 1462/6 o výměře 100 m2, celková výměra ke směně 393 m2  

             Náklady za vklad práva do KN  jsou na vrub ČRS MO Stříbro. 

3. ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ v Kladrubech na 

poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ 

4. ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Městem 

Kladruby a a.s. Průmysl kamene, Příbram ohledně umístění stavby kanalizačního potrubí 

v rámci akce „Kanalizace v jihozápadní části obce Milevo“ na pozemku č. 1931/1 v k.ú. 

Milevo 

 

 
 

 

 

Přítomni : Mgr. S.Štěrbová, p. J.Pospíchal, p. H. Kunešová, Mgr. V.Šmahel, p. M.Tůma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Irena Löriková Dne: 11.3.2015 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 

 Jan Pospíchal - místostarosta 
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