
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo: 3/2011 
 Datum: 26.01.2011 

Usnesení: 
 
I.   Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
 

1. Prezentaci firmy Aufwind Engineering s.r.o. Plzeň k záměru větrného parku 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 15.12.2010 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Blažena Šálová, Anna Blažková, Pavel Nový 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Jan Pospíchal, Helena Kunešová 
5. Jednací řád zastupitelstva města Kladruby  
6. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení   
7. Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2011  
8. Plán činnosti a kontrol kontrolního výboru města Kladruby na rok 2011  
9. Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2010 

do sociálního fondu roku 2011 ve výši 137.281,- Kč, a to do 31.3.2011  
10. Podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011 na projekty : 

  - Divadelník rok – požadovaná částka 50.000,- Kč 
               - Kladrubské léto – požadovaná částka 120.000,- Kč 

11. Podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova na 
projekty : 
- Vybudování chodníku v Brodu k dětskému hřišti – požadovaná částka 500.000,- Kč 

      - Změna č. 2 územního plánu obce Kladruby – požadovaná částka  62.400,- Kč 
12. Podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu zachování a obnova kulturních památek 

na projekt : 
Kladruby - Rekonstrukce bývalého kina – I.etapa – Oprava krovu - požadovaná částka 
400.000,- Kč 

13. Zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky Kladruby - Rekonstrukce bývalého kina – 
I.etapa – Oprava krovu, do havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2011  

14. Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a společností MAZEPPA s.r.o. Plzeň na 
výkon práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením při zadání veřejné zakázky na 
stavební práce na akci „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně 
revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 38.400,- Kč včetně DPH 

15. Podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí podpory z XXIV. výzvy 
v rámci Operačního programu ŽP, prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí – oblast podpory 2.1.3. – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – 
projekt zaměřený na pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za 
účelem snížení prašnosti 

16. Smlouvu na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z XXIV. výzvy v rámci Operačního 
programu ŽP na zakoupení čistícího vozu, uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. 
Markétou Hoškovou, Zlín za cenu 30.000,- Kč bez DPH 

17. Uzavření smlouvy o věcném břemenu chůze a jízdy k p.p.č. 667/5 a 1925/8 v k.ú. Milevo 
společnosti ARBOLES servis s.r.o. Stříbro s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady 
související s tímto právním úkonem  

18. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích na projekt „Bezbariérové propojení kláštera se 
středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ 



19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2010 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou 
Promonasta s.r.o. Plzeň na akci Výstavba chodníku Milevská ulice Kladruby - změna termínu 
dokončení stavby do 30.4.2011     

20. Smlouvu o sdružení prostředků uzavřenou mezi obcí Benešovice a městem Kladruby na zajištění 
požární ochrany jednotkou SDH Kladruby pro obce Benešovice, Lom u Stříbra a osadu Pražka 

21. Změnu kupujícího bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech z Jaroslava Feifera na 
Růženu Feiferovou, Nýřany, Slunečná 948 za cenu 500.000,- Kč 

22. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice na 
provedení akce Kladruby - Rekonstrukce bývalého kina – I.etapa – Oprava krovu za cenu 
4.417.052,- Kč včetně DPH 

 
 
 
III. Zastupitelstvo města    s o u h l a s i l o    : 
 
       1.   Se zakládací listinou a stanovami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 
       2.   S vybudováním chodníku v Milevské ulici od domu čp. 318 k bytovému domu čp. 260, a to   
             v rámci akce „Výstavba chodníku Milevská ulice Kladruby“ firmou Promonasta s.r.o. Plzeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 26.1.2011 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Jan Pospíchal 
 Helena Kunešová 
 


