
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    17/2015 

 Datum: 12.08.2015 

Usnesení: 

 

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

 
      1.   Znovupodání žádosti p. Věrou Prantlovou, Praha o odstranění dopravní značky  

            umístěné na pozemku 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a RM trvá na odpovědi zaslané  

            dne 22.04.2015, čj. MK/0323/2015 

      2.   Posudek vypracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR včetně návrhu opatření  

            -  lípu v době vegetačního klidu pokácet (Zahradní ul. u čp. 255), u topolu zajistit  

            provedení rozsáhlého odborného ošetření (parkoviště před klášterem) 

 

 

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

 
      1.   Uzavření dodatku č. 2 mezi městem Kladruby a Honebním společenstvem Kladruby-  

            část Vrbice  ve věci navýšení nájemného z důvodu  zařazení některých pozemků ve vl.  

            města Kladruby do této honitby č. 46. Dodatek uzavřít s platnosti nabytí právní moci  

            rozhodnutí. 

      2.   Zaslání objednávky  p. Ing. Arch. Martinovi Kondrovi, Plzeň na vypracování návrhu  

            základních regulačních prvků a zásad pro zástavbu v území  lokality  pro výstavbu RD  

            Kladruby západ 1. a 2. etapa – cena 60.500,- + 21 % DPH, celkem tedy 73.205,-Kč  

            vč. DPH 

      3.   Uzavření dohody mezi městem Kladruby a ŘSD, SSÚD Ostrov u Stříbra ve věci  

            odkoupení stavební buňky pro potřeby města za cenu 1000,-Kč  

      4.   Provedení oprav studny  na veřejném prostranství na p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u  

            Kladrub před domem pč. 34 a čp. 2 v Lázu p. Radkem Rypem, Láz čp. 21 v rozsahu  

            dle uvedení v žádosti. Veškeré práce budou žadatelem provedeny na vlastní náklady a s tím, že  

            město Kladruby bude mít k dispozici klíče od uzavřeného krytu 

      5.   Zadání výroby 6 ks vývěsných tabulí u p. Krásného, Kladruby za cenu do 6.000,-Kč  

            za 1 kus s tím, že tyto tabule budou nainstalovány u  okraje  parkoviště před klášterem,  

            kam budou přendány  všechny tabule umístěné okolo stromu. Majitelé  info tabulí  

            budou za umístění reklamy platit roční poplatek dle OZV 

      6.   Pronájem pozemku p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra  za účelem zřízení zahrádek   

            -  žadatelům evidovaných v seznamu  

            zahrádka  č. 1   -  manž. Bebrovi, náměstí Republiky 36, Kladruby  

                             č. 2   -  p. Josef Dolejš, Stříbrská 372, Kladruby  

     č. 3   -  p. Vasil Pitko, Revoluční 364, Kladruby  

     č. 4   -  p. Eleonóra Vogelová, Revoluční 406, Kladruby  

     č. 5   -  p. Josef Kučera, Hřbitovní 299, Kladruby 

                 č. 6   -  sl. Denisa Budínová,  Sadová 279, Kladruby  

     č. 7   -  manž. Šlapákovi, Hřbitovní 298, Kladruby  

                  č. 8   -  p. Alena Černá, náměstí Republiky 36, Kladruby  

      7.   Zařazení žádosti p. Radka Kuvíka, bytem Kladruby 262 do seznamu žadatelů o  

            přidělení pozemku na zahrádku  

      8.   Žádost manželů Šimkových, Kladruby, Kostelní 263 o povolení k pořádání rodinné  

            akce na pozemku města dne 19.9.2015 od 16,00 hodin (jedná se o pozemek nad  

            rybníčkem u Brodské křižovatky) s tím, že budou dodržena všechna požární a  

            bezpečnostní pravidla (pokud v té době bude platit zákaz rozdělávání ohně v přírodě,              

            je nutné toto dodržet) a ručí za veškeré způsobené škody. Využití bez poplatku. 



      9.   Cenovou nabídku firmy Bořík B+B elektro s.r.o., Přeštice ve věci dodávky a montáže  

            elektroměrových skříní pro stavbu Kladruby západ-1. etapa; cena 22 ks - 153.702,-Kč bez DPH 

    10.   Prodejní cenu kalendářů – stolní – 90,- Kč, závěsný – 140,- Kč 

    11.   Prodejní cenu  skleniček (gravírované – 900 let) – 30,- Kč 

    12.   Sídlo Mysliveckého spolku Lověna Vrbice na adrese  Kladruby, nám. Republiky 89 

    13.   Navýšení ceny na akci – Bourání balkónu v MŠ Kladruby firmou Otto Hilf, Stříbro o   

            částku 21.641,- Kč z důvodu instalace dalšího zábradlí a schůdků 

    14.   Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou FLEA s.r.o. Tachov na realizaci 

            Dodávky systému pro regulaci topení a příslušenství pro budovu ZŠ Kladruby za cenu 629.623,50  

            Kč vč. DPH 

   15.    Uspořádání 2. ročníku pamětního pochodu Mobilisace 1938 dne 19.9.2015, pořadatel –  

            Pětatřicátníci Plzeň, s využitím prostor města Kladruby 

   16.    Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Janem Kuvíkem, Stříbro na práci            

            koordinátora BOZP při akci - Rekonstrukce historické budovy ZŠ Kladruby za cenu 10.000,- Kč +  

            DPH 

    17.   Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým na stavební a technický  

            dozor při akci - Rekonstrukce historické budovy ZŠ Kladruby za cenu 50.000,- Kč  

    18.   Platový výměr ředitelky ZŠ Kladruby 

    19.   Rozpočet příspěvkové organizace Regionální muzeum Kladrubska do konce roku 2015 

    20.   Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na architektonickou studii na Sulanův statek, bez 3D  

            vizualizace – 31.690,- Kč 

    21.   Cenovou nabídku Ing. Roberta Racka, Plzeň na stavebně technický průzkum Sulanova statku –  

            9.000,- Kč 

    22.   Cenovou nabídku Geodetických služeb Plzeň spol. s r.o. na geodetické práce na Sulanově statku – 

            5.995,55 Kč 

         

 

 

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

 
1.   Pronájem části pozemku 1964/1 v k.ú. Kladruby p. Zámkové – další část vedle  jí  

      pronajaté zahrádky = zvětšení nyní nájemního pozemku  p. Zámkové s tím, že  

      předmětný pozemek bude zatím ponechán pro případného jiného žadatele o pronájem  

      pozemku za účelem zřízení zahrádky  

2.   Uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení nového  

      zařízení k NN  -  přípojka Láz altán;  město uhradilo 8000,-Kč, ČEZ požaduje úhradu  

      vynaložených fin. prostředků 6.897,-Kč vč. DPH , tzn. rozdíl je 1103,-Kč k navrácení  

      na účet města; možnost využití přípojky v budoucnu 

 

 

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

 
      1.   K předloženému návrhu plánu zajištění  kamenolomu Milevo 

 

 

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

 
      1.     ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1909/1 v k.ú. Milevo o výměře 1912  

              m2 do vlastnictví Plzeňského kraje 

      2.     ZM schválit podmínky prodeje nemovitosti čp. 24 v obci Brod u Stříbra  

              (nejnižší podání, termín podání) 

      3.     ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské  

              sítě s firmou AgNET p. Jiří Šperl, Stříbro , platba 10,-Kč za 1 m2 záboru, dle  

              skutečného zaměření 



      4.    ZM schválit  Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského  

             kraje uzavřenou mezi městem Kladruby a SÚS PK – jedná se o p.p.č. 1946/1 v k.ú.  

             Milevo – uložení kanalizace protlakem  pod silnicí č. III/20316 v km cca 4,47 se  

             založením chráničky 

      5.   K žádosti p. Karla Špringla, Milevská 321, Kladruby o vyjádření k návrhu výstavby  

            přízemního domu o zastavěné ploše cca 300 m2 na pozemku p.p.č. 1953/12 v k.ú.  

            Kladruby u Stříbra předložit pro uvedený záměr ještě vyjádření odboru památkové  

            péče 

      6.   K žádosti MUDr. Lenky Bohuslavové, Na Vinici 1102, Stříbro o odprodej části p.p.č.  

            1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra předložení souhlasu od vlastníka nemovitosti čp. 19  

            v obci Brod u Stříbra a dále vyjádření p. Slepičky Jaroslava, provozování vodovodů,   

            z důvodu blízkého umístění  veřejné studny   

      7.   ZM schválit dořešení ceny za přípojky v Kostelní ulici v Kladrubech tak, že spoluúčast osob  

            žijících v Kostelní ulici bude 12.000,- Kč + cena šachty 

      8.   Cenu  stavebního pozemku v lokalitě Kladruby – západ - 650 - 700,- Kč za 1 m2 

          

 

 

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

 
     1.    ZM schválit odprodej požadovaného pozemku Josefu Jašovi, Kladruby na stavbu  

            kapličky – RM požaduje předložit konkrétní návrh kapličky, její umístění na pozemku     

            + projednání s památkovým odborem MěÚ Stříbra, SÚSPK a DI Tachov – rozhledová  

            pole 

     2.   ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 400/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Davidu   

           Sudzinovi, bytem Skřice 77 za účelem výstavby RD, neboť předmětný pozemek není  

           řešen v územním plánu města Kladruby.  

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapsal: Irena Löriková Dne: 12.8.2015 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 

 Jan Pospíchal - místostarosta 
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