
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    22/2009 
 Datum: 24.09.2009 

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

1. Návrh p. Blanky Krýslové, městské kronikářky na pojmenování nové ulice v  Kladrubech  
podle Rudolfa Kohna s tím, že návrh bude řešen po prošetření faktů a vhodné lokality 

2. Vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 1 
ÚPO Kladruby 
 

 
 
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 25.6.2009 
2.   Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Kučera Vladimír, Horák Vojtěch, Ing. Kasl Tomáš 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Kasal Jiří, Kunešová helena 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení – trvá úkol 

v oblasti služeb (příloha č.1) 
6. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2009 (příloha č.2) 
7. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2009 (příloha č.3) 
8. Uzavření smlouvy o obstarání propagace  a reklamy  mezi městem Kladruby a VAK K.V:na 

částku 10.000 Kč jako příspěvek na hudební festival Kladrubské léto 
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce 

a.s, na akci - přípojka pro ČOV Kladruby,  dotčené pozemky – st.p.č. 382, p.p.č. 
1967/1,5,6,7,8, 1992/1, 2060/4, 1991/1  v k.ú. Kladruby u Stříbra, jednorázová platba za 
věcné břemeno 1.011,-Kč  

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce 
a.s.na akci - přípojka pro ČOV Kladruby, dotčené pozemky – p.p.č. 2060/2 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra, jednorázová platba za věcné břemeno 500,-Kč  

11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE –12-0003507/001 
uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s, jedná se o pozemky p.p.č. 27/1, 
32/4,176/6,2009/2,2009/4,2063/3,2063/5  v k.ú, Kladruby u Stříbra – akce přeložení NN 
Stříbrská  ul. Kladruby, cena věcného břemene 1.100,-Kč 

12. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-00003357/8 + IV-12-00003357/9 + IV-12-
00003357/10 + IV-12-00003357/11 + IV-12-00003357/16 + IV-12-00003357/19 + IV-12-
00003357/20 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., jedná se o el.    

        vedení od nového transformátoru k novým  bytovkám- p.p.č. 95,102/4,2002/1,2002/7      
       2007/1,2007/2,2008/3, 2202, 610/68 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, cena věcného břemene     
       3.800,-Kč  
13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a Telefónica 

O2, Praha – přípojky tel. pro nové bytovky v Revoluční ulici – čp. 403-406 - týká se p.p.č. 
93, 95, 2008/1, 2202/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 

14. Odprodej pozemku č. 1475/15 o výměře 411 m2 a p.p.č. 1475/16 o výměře 75 m2 v k.ú. 
Brod u Stříbra (Výrov) p. Vlastě Horákové, Pernarec, Krukanice 15 za cenu nejvyšší podané 
nabídky tj. 311,- Kč/1 m2, tj. cena celkem 151.146,-Kč 

15. Záměr odprodeje p.p.č. 179/33 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 781 m2 p. Janu Říhovi, 
Tuněchody 11 za cenu 35,-Kč/1 m2, celkem tedy 27.335,-Kč na výstavbu RD  

16. Dohodu o převedení majetku – předávající – Horolezecký kroužek Maglajz při ZŠ Kladruby, 
přejímající Město Kladruby, předmět smlouvy – venkovní horolezecká stěna v areálu 
dětského hřiště , cena díla 242.492,- Kč 



17. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Regionální rozvojovou agenturou 
Šumava, o.p.s., Stachy 422 na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního 
programu Životního prostředí, na akci – Revitalizace návesního rybníka v obci Láz, za cenu 
11.900,- Kč vč. DPH 

18. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2008–04 na akci Kladruby – Rekonstrukce kina 
  (zpracování dokumentace), změna zhotovitele díla – nový zhotovitel Ing. Jan Jung, Za     
  Rybárnou 57, Plzeň (původně – Ing. Lenka Jungová) 

19. Smlouvu o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Plzeň 
na zhotovení projektové dokumentace na akci - Bezbariérové propojení kláštera 
v Kladrubech se středem města za cenu 48.000,- Kč bez DPH 

20. Zajištění financování projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se středem 
města včetně revitalizace přilehlého veřejného prostranství z rozpočtu města v případě jeho 
podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :                                       
-  v rozpočtovém roce 2010 do výše 16.000.000,- Kč 

21. Zajištění financování projektu „Kladruby- rekonstrukce bývalého kina na společenský dům“ 
z rozpočtu města, popř.bankovním úvěrem, v případě jeho podpoření z ROP NUTS II 
Jihozápad takto :                                                                                                      
-  v rozpočtovém roce 2010 do výše 10.000.000,- Kč 

                -  v rozpočtovém roce 2011 do výše 10.000.000,- Kč 
22. Strategický plán obnovy města Kladruby (příloha č. 4) 
23. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu Klášter Kladruby: 

Památkový objekt a živá kultura, uzavíranou mezi městem Kladruby a Národním 
památkovým ústavem Praha 

24. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0301 uzavřenou mezi městem Kladruby a a.s. 
MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a 
jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 2148/20 a 2148/22 v k.ú. Benešovice za úplatu 
ve výši 1.117,- Kč 

25. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0302 uzavřenou mezi městem Kladruby a a.s. 
MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a 
jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 1260/2, 1990/6 a 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub 
za úplatu ve výši 1.008,- Kč 

26. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0303 uzavřenou mezi městem Kladruby a a.s. 
MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a 
jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 614, 668 v k.ú. Vrbice u Stříbra za úplatu ve 
výši 1.221,- Kč 

27. Smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt –   Kladruby - 
rekonstrukce bývalého kina na společenský dům z Programu rozvoje venkova uzavřenou 
mezi městem  Kladruby a REP – Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o. Plzeň za cenu 
30.000,- Kč bez DPH 

28. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi městem Kladruby a 
MBF Czech s.r.o. Praha na prodej pozemku č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastník 
město Kladruby,  za kupní cenu 24.302.520,- Kč + DPH ve výši 4.617.479,- Kč, celkem tedy 
28.919.999,- Kč 

29. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy v Kladrubech č. 1655/2002 ze dne 25.9.2002 – 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření 

30. Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy v Kladrubech č. 1656/2002 ze dne 25.9.2002 – 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření 

31. Smlouvu o výpůjčce VP8/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Správou a údržbou 
silnic Stříbro na bezplatné užívání částí pozemků č. 2071/1 v k.ú. Kladruby o výměře 1470 
m2, a pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub č. 231/1 o výměře 4600 m2, č. 231/3 o výměře 860 
m2, č. 244/1 o výměře 80 m2, a č. 244/2 o výměře 214 m2 za účelem provedení stavby – 
Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města. Doba pronájmu od 1.10.2009 
do 31.12.2016 



32. Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, zadání změny č. 1 územního plánu obce Kladruby. Zadání změny se týká využití p.p.č. 
23 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem výstavby RD manž. Lehečkových 

33. Zpracování návrhu změny č. 1 ÚPO Kladruby a jeho odůvodnění podle přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací 
dokumentaci, není nutné zpracování konceptu – nepožaduje se a varianty řešení se nebudou 
zpracovávat 

34. Výsledek poptávkového řízení na akci – Oprava veřejného osvětlení ulic Zadní a Revoluční 
– Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Elektro MB s.r.o., 
Havlíčkova 1441, Stříbro za cenu 232.587,- Kč včetně DPH 

35. Výsledek poptávkového řízení na akci – Stavební úpravy Revoluční ulice Kladruby a 
uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Promonasta s.r.o., Kralovická 7, Plzeň za 
cenu 2.429.437,16 Kč včetně DPH 

 
 

 
III.   Zastupitelstvo města    s o u h l a s i l o    : 
 

  1.   S realizací projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se středem města včetně    
        revitalizace přilehlého veřejného prostranství a jeho předložením do ROP NUTS II  
        Jihozápad 
2. S realizací projektu „Kladruby- rekonstrukce bývalého kina na společenský dům“ a jeho   
      předložením do ROP NUTS II  Jihozápad 

 
 
 
IV.   Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 

1. Návrh na zahrnutí změn do ÚP  města Kladruby : 
- žádost p. Ing. Vladimír Hesse, Nerudova 1124/7, Plzeň  o změnu územního plánu obce    
  Kladruby v k.ú. Pozorka, p.p.č. 83/18, 101/13, 101/14 – pro účely výrobního území 
- žádost Ing. Miloslava Beneše, Cerhovice o zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub do    
  územního plánu města  Kladruby - jedná se o p.p.č. 83/15, 83/21,  83/24, 87/3, 93/4, 101/2,  
  101/3, 101/5, 101/27, 101/29, 101/31, 101/32, 83/20, 83/23, 93/3, 101/6, 101/7, 101/24   

2. Žádost p. Heleny Mautvicové, Kladruby, Zadní 341 o odprodej pozemků st.p.č. 35 o výměře  
              588 m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem výstavby  
              RD (opakovaná žádost), z důvodu platné smlouva o nájmu  pozemků s firmou ZIKOSTAV  
              s.r.o. do 31.12.2009 

3. Žádost A. Čtvrtníčkové, Kladruby o odprodej pozemku st.p.č. 191/5 o výměře 119 m2, st.p.č. 
191/2 o výměře 230 m2 a p.p.č. 32/23 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Kladruby za účelem 
vybudování vjezdu k připravované výstavbě RD na jejím pozemku z důvodu, že přes 
pozemky vede kanalizace, vodovod a dále je zde vystavěn el.pilíř 

 
 
 
V.  Zastupitelstvo města     r e v o k u j e   : 
 

1. Usnesení ZM č. 15/2008 ze dne 28.8.2008, č.usnesení II/17 - smlouva s firmou Raven 
advisory na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního programu životního 
prostředí, na akci – Revitalizace návesního  rybníka v obci Láz 

2. Usnesení ZM č. 20/2009 ze dne 29.4.2009, č.usnesení I/11 – smlouva o partnerství a 
vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Klášter Kladruby - živá kultura“ uzavíraná 
mezi městem Kladruby a NPÚ Plzeň 

 
 
 



 
VI. Zastupitelstvo města     p o v ě ř u j e   : 
 

1.    Radu města k jednání ve věci změny č. 2 územního plánu obce Kladruby. Po zpracování  
       návrhu zadání projektantem bude tento materiál předložen ZM 
2. Starostku města zapracováním usnesení dle bodu II/20 a II/21 do rozpočtu města a do 

rozpočtového výhledu do roku 2010 a 2011 
3. Starostku města k provedení změn zřizovacích listin v příslušných registrech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 24.9.2009 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová  
 Jiří Kasal 
 Helena Kunešová 
 


