
 

Zasedání rady města 
 Číslo:    19/2015 

 Datum: 16.09.2015 

Usnesení: 

 

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

       1.   Žádost MUDr. Lenky Bohuslavové, Stříbro o vydání souhlasu s umístěním a provedením  

             novostavby rodinného domu v k.ú. Brod u Stříbra a požaduje předložení PD týkající  

             se pohledů domu, jeho umístění na pozemku a řešení příjezdu 

       2.   Oznámení o zahájení územního řízení  o vydání souhlasu pro stavbu „Stříbro, Vojenská  

             plovárna – kNN“ – přípojka vede v k.ú. Vrbice u Stříbra a v k.ú. Stříbro, mimo pozemky ve  

             vlastnictví města Kladruby  

        3.   Žádost p. Jiřho Pelánka, Kladruby o přidělení pozemku na umístění plechové garáže 

 s tím, že v současné době není žádný vhodný pozemek volný 

        4.   Informaci MěÚ Stříbro, OŽP o  podaném odvolání proti rozhodnutí na přičlenění honebních  

             pozemků k honitbě č. 46 Vrbice  
 

 

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

1.   Uzavření smlouvy mezi SÚS PK a městem Kladruby o omezení užívání nemovitosti ve správě  

      SÚS Plzeňského kraje – p.p.č. 2009/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra  - pro kanalizační přípojku pro  

      dvůr čp. 36 v Kladrubech 

      2.   Vybudování vjezdu na pronajatý pozemek - část p.p.č. 185/47 v k.ú. Kladruby u Stříbra ze  

             západní strany  (směrem od fotbalového hřiště) s tím, že předmětný vjezd bude využíván jen  

             minimálně, neboť příjezd je vedený mezi vzrostlými stromy. Vjezd na vlastní nebezpečí. 

             Žadatelka Petra Segíňová, Kladruby 

      3.    Zadání stavebních prací - přeložku kabelu NN pro vodojem od fi. ČESKO- BAVORSKÁ s.r.o 

             za předpokládanou cenu 80.698,40 Kč při předpokládané délce výkopu 240 m 

      4.    Zaslání žádosti na SÚS PK o posunutí dopravních značek začátku a konce Kladrub  

  -  směr Milevo za novou výstavbu – výjezd z nové lokality  

      5.    Zařazení žádosti P. Šlapáka a P. Kahabkové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu 

      6.    Zařazení žádosti V. Pojarové, Ostrov do seznamu žadatelů o byt s tím, že při přidělování bytu  

             budou upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby 

      7.    Zařazení žádosti p. Libuše Kasalové, Plzeň do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS 

      8.    Výměnu bojleru – zn. Dražice 125, do bytu p. J.Pelánka v Kladrubech čp. 355, cena s instalací  

             cca 8000,- Kč 

      9.    Cenovou nabídku p. Möllera Stříbro na výměnu kotle v čp. 356 – Kladrubské lesy za cenu do 

             49.605,- Kč   

     10.   Zařazení žádosti V. Šlapáka, Kladruby do seznamu žadatelů o výměnu bytu 

     11.   Změnu nájemní smlouvy v čl. II odst. 7 o pronájmu NP v čp. 80 (KD) - vypuštění bodu o   

             pronájmu třetí osobě 

     12.   Výměnu bojleru v bytě manž. Kunzových v Zadní ul. v Kladrubech  

 
 

 

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

        1.    ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě  uzavřené mezi městem Kladruby a Kamenolomy ČR  

              s.r.o. za roční  nájemné ve výši 43.566,-Kč/rok, z důvodu rozšíření předmětu nájmu -  jedná  

              se o část nyní p.p.č. 2567 v k.ú. Kladruby u Stříbra  



       2.    ZM schválit přijetí dotace PK  na zabezpečení pečovatelské služby DPS Kladruby ve výši  

              3.397,-Kč 

       3.   Ošetření topolu bílého u parkoviště před klášterem dle doporučení s. Spěváčka na jaře 

             2016 s tím, že finanční náklady budou zahrnuty do rozpočtu města 2016 – cena 19.473,-Kč 

             + DPH 

       4.   ZM schválit dořešení vlastnictví pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub a k.ú. Kladruby –  

             výstavba komunikace a chodníku dle návrhu : 

             a)  podání žádosti na KÚ PK o bezúplatný převod těchto pozemků: 

     - p.p.č. 2071/6 o výměře 111 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra  

     - p.p.č. 231/13 o výměře 299 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

     - p.p.č. 231/14 o výměře 8 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub  

             b)  odprodej pozemku p.p.č. 240/6 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 1 m2 manželům   

                 Františku a Vlastimile Semorádovým, Pozorka  za cenu 100,-Kč + náklady za vklad   

                 práva do KN  

            c) odkoupení pozemku p.p.č. 292/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 3 m2 od p. Josefa  

                Bláhy, Bor, za cenu 100,-Kč/1m2  s tím, že město uhradí poplatek za vklad práva do KN 

       5.  ZM schválit odprodej p.p.č. 1909/13 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com s.r.o. za cenu 48,-                  

            Kč/1m2 až po provedení vytýčení skutečné hranice předmětného pozemku. Veškeré náklady  

            spojené s odprodejem nemovitosti budou uhrazeny kupujícím 

       6.  ZM schválit odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra (nad vjezdem) MUDr.  

            Lence Bohuslavové, Stříbro, za cenu 48,-Kč/1m2 + veškeré náklady spojené s prodejem  

            pozemku (GP, vklad práva do KN)   

 

 

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

 

       1.   ZM schválit odprodej pozemků - části p.p.č. 1909/18 a části p.p.č. 1916/1 v k.ú. Milevo, 

             žadatel firma Milevo.com. – p. Alwin Morgenstern z důvodu, že se jedná se o pozemek  

             přímo navazující na komunikaci  a druhý pozemek je před domem čp. 12 – veřejné   

             prostranství.  Pokud se jedná o užívání předmětných pozemků pro zajištění vjezdů na  

             pozemek, RM nemá námitek k využívání těchto pozemků s tím, že pokud bude nutné  

             provést jakékoli úpravy pozemku pro vjezd, požadujeme předložení záměru úprav 

       2.   ZM schválit odprodej či směnu pozemků č. 301/1, 321/4, 321/19, 301/2, 333/1, 335/3, 332/1,  

             333/2, 321/21, 332/3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žadatel p. Miroslav Ježior, Zruč – Senec   

 
 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Irena Löriková Dne: 16.9.2015 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 

 Jan Pospíchal - místostarosta 
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