
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     5/2011 
 Datum: 22.06.2011 

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

1.    Informaci starostky města o vyhlášení II. kola na odprodej budovy čp. 4 v Kostelní ulici  
             v Kladrubech (bývalý mandl) zájemci, který provede její rekonstrukci, a to za cenu 40.000,-  

       Kč, přihlášky do 30.6.2011 
2.    Informaci starostky města o vypracování znaleckého posudku na budovu stavebního dvora  
       v Kladrubech 
3.    Informaci ing. Černého, technického dozoru stavby o stavu rekonstrukce bývalého kina    

             v Kladrubech 
4.    Informaci starostky města o jednání ohledně omezení nežádoucího provozu na komunikaci 

vedoucí městem Kladruby (viz ukládací usnesení č. 2/2011 ze dne 20.4.11) 
 

 
 
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 20.4.2011 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Blažena Šálová, , Ing. Martin Čechura, Anna Blažková 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Jaroslava Brabcová, Jaroslav Pospíšil 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení   
6. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2011  
7. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2011  
8. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2010 v předloženém 

znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby za rok 
2010, a to bez výhrad   

9. Odprodej p.p.č. 2228 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 29 m2  za cenu 50,- Kč/m2 
p. Martinu Čechurovi, Kladruby, Stříbrská 210 

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12-005755/VB 2  mezi městem Kladruby a ČEZ 
Distribuce, p.p.č. 1953/13 a 2063/1 k.ú. Kladruby (přípojka od p. Lehečky k p. Špringlovi). 
Platba za věcné břemeno 1.000,-Kč včetně DPH 

11. Smlouvu o zřízení věcného břemene na kabel NN  VI –12-0002231  uzavřenou mezi městem 
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , na p.p.č. 2066/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka pro 
RD Šámal na p.č. 139 Kladruby, cena za věcné břemeno 2370,-Kč + 20 % DPH 

12. Pronájem pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a jeho oplocení p. Martinu 
Trávníčkovi, Kladruby, Revoluční 79 o výměře 180 m2, nájemné 0,50 Kč /1 m2/rok, tzn. 
roční nájemné  90,-Kč,  platnost smlouvy do 31.12.2013 

13. Pronájem pozemku st.p.č. 222/2 o výměře 11 m2 a části st.p.č. 222/1 o výměře cca 70 m2 
v k.ú. Kladruby p. Josefovi Michalčíkovi, Kladruby, Husova 7 za cenu 0,50 Kč/m2 

14. Zřizovací listinu JSDH Kladruby s tím, že je nově vymezena působnost jednotky 
15. Uzavření smlouvy č. 03/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na Hraně 

52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Bezbariérové propojení kláštera se 
středem města  včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu  130.000,- Kč bez DPH 

16. Uzavření smlouvy č. KOO/03/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na Hraně 
52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP  na staveništi na akci „Bezbariérové propojení 
kláštera se středem města  včetně revitalizace veřejného prostranství“  za cenu  68.000,- Kč  

17. Odkoupení pozemku p.p.č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 17 m2  od PF ČR 
(pozemek  pod bývalou čerpačkou u Agroservisu), cena dle znaleckého posudku, který nechá 
vypracovat PF ČR 



18. Odkoupení pozemku p.p.č. 1991/2 v k.ú. Kladruby  u Stříbra o výměře 339 m2 od PF ČR  
(pozemek u ČOV), cena dle znaleckého posudku, který nechá vypracovat PF ČR 

19. P. Zdeňka Lišku, Kladruby, Okružní 375 jako zástupce města Kladruby do honebního 
společenstva Kladruby-Brod a nominaci na honebního starostu a p. Vojtěcha Horáka, 
Kladruby, Zadní 295 jako dalšího zástupce města v HS 

20. Přijetí darů na hudební festival Kladrubské léto : 
 -  Uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Kladruby a Kolowratovy lesy, a.s. na částku  
    5.000 Kč  

        -  Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Kermi Stříbro na částku  
           10.000 Kč  
        -  Uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby a Vodárna a  
            kanalizace Karlovy Vary, a.s,  částku 10.000 Kč  
        -  Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav, na částku 5.000 Kč  
        -  Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Anton Clemens s.r.o.na částku     
           5.000 Kč  
21. Podání žádosti o dotaci na MAS Český Západ na akci – „Zpřístupnění stodol muzea na 

Sulanově statku“ (rozpočet akce – 450.000,- Kč) 
22. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Horní Sekyřany na 

provedení demolice domu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 224.570,- Kč vč. 
DPH 

23. Úhradu 25.000,-Kč ČEZu za zrušení a naspojkování kabelu, který je v současné době ve 
skříni na zdi domu čp. 68 Revoluční ul. Kladruby – demolice. Požadavek na naspojkování do 
země 

24. Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň s.r.o. 
Čerňovice, jednatel  Ing. Roman Reiser,  na řízení projektu „Bezbariérové propojení kláštera 
se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 214.200,- Kč vč.DPH 

25. Podíl města Kladruby ve výši do 36.000,- Kč na přípravu kanal. přípojek v Husově ulici 
v Kladrubech před domem čp. 191, 192 a 208 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 22.6.2011 
 
Ověřili: Jaroslava Brabcová 
 Jaroslav Pospíšil 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 


