
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    15/2008 
 Datum: 28.08.2008 

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

1. Informaci starostky města o posouzení a hodnocení nabídek na poskytnutí hypotečního 
úvěru na dofinancování akce „Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech ve výši 15 mil. Kč 

 
 
 
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 17.7.2008 
1. Program dnešního zasedání ZM 
2. Návrhovou komisi v tomto složení :  Jiří Pánek, Helena Kunešová, Jiří Kasal 
3. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Štěpánka Pospíšilová, Josef Větrovec 
4. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1) 
5. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/2008 (příloha č.2) 
6. Uzavření smlouvy o úvěru mezi městem Kladruby a Komerční bankou a.s. Praha ve výši 

15.000.000,- Kč na dofinancování akce „Výstavba 4x8 bytových jednotek v Kladrubech 
7. Uzavření smlouvy č. Z_S42_12_4120148523  s ČEZ Distribuce a.s. ve věci připojení el. 

energie k  4x8 b.j. v Kladrubech za cenu 352.000,-Kč (původní smlouva o budoucí smlouvě 
projednána v ZO 28.06.2007 na částku 272.000,- Kč – chybně byly uvedeny jiné velikosti 
jističů oproti projektu)  

8. Pronájem pozemků p. Romanu Kováříkovi, Plzeň za účelem zemědělské prvovýroby - p.p.č. 
1739/3, 1739/4, 1739/5, 1744/1, 1744/2, 1744/4, 1744/5, 1763/2, 1763/3, 1763/4 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o celkové výměře 24.124 m2 za cenu 1.151,- Kč ročně (1% z průměrné 
ceny pozemků = 0,0477 Kč) 

9. Snížení  prodejní ceny za nemovitost čp. 36 v obci Milevo – bývalá prodejna – snížení ceny 
na 300.000,-Kč  

10. Využití pozemku č. 101/9 v k.ú. Pozorka na vybudování fotovoltaické elektrárny 
11. Uzavření smlouvy o dílo č. 17/2008 mezi městem Kladruby a firmou Alestra, Radomír 

Dočekal, Kuřim na výrobu a montáž herních prvků dětského hřiště v MŠ Kladruby za cenu 
161.051,- Kč vč. DPH 

12. Uzavření smlouvy o dílo č. 08-09-0234-1 mezi městem Kladruby a firmou Tomovy parky 
s.r.o. Karlovice-Radvánovice 11 Turnov na výrobu a montáž herních prvků dětského hřiště 
v MŠ Kladruby za cenu 369.253,- Kč vč. DPH 

13. Přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionálního rozvoje ve výši 
300.000,- Kč z  z programu obnovy venkova na vybudování dětského hřiště v MŠ Kladruby 

14. Darovací smlouvu uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Tachov a městem Kladruby na ostatní materiál CO v hodnotě 1.719,42 Kč a ostatní materiál 
v hodnotě 535,40 Kč 

15. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice na 
provedení akce – Veřejné osvětlení pro 32 bj. v Kladrubech za cenu 811.894,- Kč vč. DPH 

16. Uzavření smlouvy č. 05/FP/2008 o finančním příspěvku uzavřenou mezi městem Kladruby a 
Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region na poskytnutí podílu k dotaci od PK na nákup 
zahradní techniky ve výši 55.275,- Kč 

17. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou RAVEN EU Advisory, a.s. Brno na 
zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na akci Revitalizace rybníku v Lázu za cenu 
35.000,- Kč zálohově a po získání dotace dle uvedené tabulky (do 300 tis. Kč dotace 
doplatek 20 tis. Kč, do 500 tis. doplatek 50 tis. Kč, do 1 mil. Kč doplatek 85 tis. Kč) 



18. Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku části p.p.č. 1048/3  
         v k.ú. Brod u Stříbra p. Vlastě Maškové a p. Tomáši Míčkovi, Brod u Stříbra čp. 12, a to    
         s platností od následujícího měsíce po konání ZM a do 31.12.2010, nájem 0,50,-Kč/1 m2  
         (výměra bude upřesněna při místní pochůzce)  
19. Nabídku firmy Otto Hilf, Stříbro na provedení nátěru a opravy střechy na budově MÚ 

v Kladrubech v ceně 40.100,-Kč 
20. Podání žádosti o dotaci  o grant z programu Nadace partnerství v programu Strom života 

                malé granty ve výši 17.000,- Kč 
20. Podání žádosti o dotaci na projekt Kultivace veřejných prostranství ve spádových obcích 

města Kladruby z programu LEADER ve výši 330.835,- Kč 
21. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 13/2007 ze dne 24.9.2007 uzavřený mezi městem Kladruby a 

firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice. Dodatek se týká bodu č. 2 – Předmět díla a bodu č. 3 – 
Cena díla při akci Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech – vícepráce ke dni 31.8.2008 – 
4.487.325,- Kč vč. DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 28.8.2008 
 
Ověřili: Štěpánka Pospíšilová 
 Josef Větrovec 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 


