
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    12/2008 
 Datum: 27.03.2008 
Usnesení:                     
 
 
 I.    Zastupitelstvo města    b e r e    n a      v ě d o m í    : 
 
 

1. Informaci starostky města o nabídce pana Václava Sulana na odkoupení jeho domu čp. 99 
v Kladrubech. Cena k jednání 2.500.000,- Kč 

2. Zápis z kontrolního výboru města Kladruby ze dne 27.2.2008 a doporučená opatření 
k úpravám OZV – OZV o čistotě a veřejném pořádku, OZV Řád veřejného pohřebiště, OZV 
o místních poplatcích (příloha č. 7) 

 

 

II.   Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
 

1. Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 17.1.2008 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Emil Janča, Ing. Václav Ocelík, Vladimír Kučera 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Vojtěch Horák, Ing. Tomáš Kasl 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1) 
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2008 (příloha č. 2) 
7. Uložení dočasně volných finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč do investičního fondu 

Komerční banky – IKS Peněžní trh Plus na dobu minimálně 1 rok. Při dodržení jednoleté 
lhůty je tento vklad i výběr bez poplatku 

8. Odměny poskytované členům zastupitelstva města Kladruby dle nařízení vlády ČR č. 
37/2003 Sb. ve znění nař.vlády ČR č. 79/2008 Sb. ze dne 29.2.2008 s platností od 1.4.2008 
(příloha č. 3) 

9. Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi městem    
        Kladruby a fi. ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 300/60 
10. Smlouvu mezi městem Kladruby a firmou Prolemax s.r.o. Plzeň o odborně technické 

kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť. Cena za provedení jedné provozní kontroly 
herních zařízení provedená 1x za 3 měsíce činí 2.900,- Kč bez DPH a za provedení jedné 
provozní+hlavní roční kontroly činí 5.600,- Kč bez DPH 

11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002003/002 
                mezi městem Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno k p.p.č. 123 v k.ú.  
                Kladruby u Stříbra – el. přípojka od čp. 260 Milevská k nemovitosti p. J. Křena  (rozsah  
                věcného břemene 21 m2,  na dobu neurčitou , jednorázová fin. náhrada 500,-Kč) 
         12.  Odprodej části p.p.č. 364/12 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Aleně Maňkové, bytem  
                Vrbice 30 za  účelem výstavby RD,  za cenu 35,-Kč/ 1 m2 s upozorněním, že přístup na  
                pozemek je z přilehlé komunikace ve vl. PF ČR , pozemek bude oddělen GP 
         13. Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2008 „O nakládání s komunálním  
               odpadem“  (příloha č.4) 

14. Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2007    
        do sociálního fondu roku 2008 ve výši 106.998,- Kč 
15. Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2008 (příloha č. 5) 
16.  Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2008 (příloha č. 6) 
17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vstupu na pozemek  mezi městem Kladruby 

a Českým hydrometeorologickým ústavem Praha z důvodu přístupu na p.p.č. 1058/1 a 
1059/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra. Jedná se o právo chůze a jízdy k pozorovacímu vrtu VP 
1402 (platnost smlouvy na dobu trvání vrtu, břemeno bezúplatné) 

18. Odprodej st.p.č. 76 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 10 m2 p. Ireně Strejcové, bytem 
K Pecím 8, Plzeň za cenu 100,-Kč/1 m2  + náklady na vklad práva do KN (pozemek je 



zastaven chatou v jejím vlastnictví, zbývající část pozemku pod stavbou chaty je lesním 
pozemkem ve vlastnictví města Stříbra) 

19. Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2007 ve výši 175.434,98 Kč s tím, že 
124.097,23 Kč bude použito k pokrytí ztráty z roku 2006 a 51.337,75 bude převedeno do 
rezervního fondu školy (příloha č. 8) 

20. Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kladruby za rok 2007 ve výši 16.535,61 Kč s tím, že 
3.307,61 Kč bude odvedeno do rezervního fondu školy a 13.228,- Kč do fondu odměn 
(příloha č. 9) 

21. Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Ingem Plzeň na zorganizování 
výběrového řízení na poskytnutí hypotečního úvěru na dofinancování akce - Výstavba 4x8 
b.j. v Kladrubech ve výši 15 mil. Kč za cenu 25.000,- Kč + DPH (29.750,-Kč) 

22. Uzavření smlouvy s SVS Stav s.r.o. , Klicperova 9, Plzeň, na funkci technického dozoru na 
akci – Výstavba 4x8 b.j. v Revoluční ulici v Kladrubech pro fázi: 

  - realizace na staveništi, ověření a vyzkoušení funkcí stavby – kolaudace, závěrečné    
                vyhodnocení akce. Cena prací 1% z nákladů stavby (35.288.000,- Kč), tzn. 352.880,- Kč bez  
                DPH + 1% z ceny víceprací. 

23. Uzavření smlouvy s SVT Stav s.r.o., Klicperova 9, Plzeň, na funkci mandantáře  
  Projektu BOZP na akci Výstavba 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici v Kladrubech.    
  Cena prací ve výši 0,6 % ceny projektu, (35.288.000,- Kč) tzn. 211.730,- Kč (bez DPH) +   
  0,6% z ceny víceprací 

24. Podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation v kategorii „ Zdraví a    
        bezpečnost  rodin“ na výstavbu kabin na volejbalových kurtech v Kladrubech 
25. Podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation v kategorii „ Péče o   

        životní prostředí a jeho udržitelnost“ na výměnu zeleně na náměstí a ozelenění dalších ploch  
        města Kladruby 
26. Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ 

Distribuce a.s. , č. smlouvy IV-12-00003357/8 + IV-12-00003357/9, 10, 11, 16, 19,20 
                - jedná se o věcné  břemeno na pozemky, které budou dotčeny stavbou trafostanice a    
                  přípojkou kabelu NN pro 4x8 bj. V Revoluční ulici v Kladrubech 
                -dotčené pozemky p.p.č. 95, 2008/3, 2202, 2002/1,102/4, 2007/2, 2007/1 – vždy jen části    
                  pozemků dle délky trasy  zemního kabele 
                -platba za věcné břemeno – jednorázová 3.800,-Kč 

27. Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova (MMR) 
z dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  

28. Uzavření smlouvy s firmou Betosan spol. s r.o., U Tvrze 1, Třebotov na provedení opravy 
rampy, zádveří a schodů u školní kuchyně Základní školy v Kladrubech v ceně 35.387,34 Kč 
včetně DPH 

29. Uzavření smlouvy s firmou Belas JS s.r.o. Stříbro na provedení odvodnění komunikace 
v obci Vrbice v ceně 44.673,- Kč včetně DPH 

30. Přistoupení ke smlouvě o založení Sdružení obcí Černošín a ke stanovám SOČ s tím, že 
členský vklad bude vypořádán uzavřením Smlouvy o převodu staveb 

31. Smlouvu o převodu staveb mezi městem Kladruby a Sdružením obcí pro vybudování a 
provozování skládky Černošín na skládce komunálního odpadu Kladruby 

32. Odprodej p.p.č. 1957/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra na stavbu RD (lokalita Kladruby-sever) p. 
Vojtěchu Horákovi, Kladruby, Zadní 295 a sl.Martině Bugyíkové, Stříbro, Americká 1312,    
výměra 1274 m2,  cena 490,- Kč/m2 (celkem 624.260,-Kč) 

33. Uzavření kupní smlouvy na odprodej bytů v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech 
níže uvedeným nájemcům:  

a. manželé Petr a Irena Tycarovi -  cena 201.823,- Kč 
b. manželé Zdeněk a Lenka Palmovi – cena 268.164,- Kč 
c. manželé Jaroslav a Iveta Jozovi – cena 268.164,- Kč 
d. Romana Prokopová – cena 208.123,- Kč 

34. Změnu v zásadách prodeje bytů – výjimka pro jednoho žadatele v domě čp. 260 v Milevské 
ulici v Kladrubech, byt č. 3 – kupující sl. Marcela Lišková . Jedná se o změnu v odstavci III 
Platební podmínky, a to posun termínu splatnosti kupní ceny městu Kladruby vyplývající 
z následně uzavřené kupní smlouvy 



35. Kalkulaci ceny vodného v obci Brod a Tuněchody v roce 2008 – 12,-Kč/m3 a náklady na 
provoz v roce 2008 ve výši 155.714,13 Kč (příloha č. 10) 

36. Projektovou dokumentaci stavby – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever, 
zpracovanou Ing. Jiřím Pangrácem 

37. Prodej 2 ks vyřazených kotlů ze školní jídelny ZŠ Kladruby na náhradní díly panu Jaroslavu 
Královi, bytem Stříbro za celkovou cenu 5.000,- Kč. Kotle jsou neopravitelné 

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

      
      1.  Odprodej pozemku č. 1545/2 a 1545/3 v obci Výrov, k.ú. Brod u Stříbra p. Pavlu Vodičkovi,     
           Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o., Chebská 2, Plzeň – Křimice. Pozemek 

           p.p.č. 1545/3 v k.ú. Brod u Stříbra je lesním pozemkem, není uveden účel  využití pozemků 
      2.  Navrhovanou směnu pozemků p. Janem Zíkou, a to pozemek p. Zíky p.p.č. 381   

    v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1492 m2 a p.p.č. 380 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 378 m2 za  
    pozemek města p.p.č. 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 366 m2, kterou město pronajímá  

           panu Zíkovi. Navrhuje p. Zíkovi požádat o koupi  předmětného pozemku 
 

 
 
Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání 
Zasedání bylo ukončeno ve 20.40 hodin 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 27.3.2008 
 
Ověřili: Vojtěch Horák 
 Ing. Tomáš Kasl 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 


