
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     4/2011 
 Datum: 20.04.2011 

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

1. Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Kladruby  (příloha č. 4) 
2. Že nebyly uplatněny námitky ani připomínky k návrhu změny územního plánu 
3. Zprávu KÚ PK, ekonomického odboru o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za 

rok 2010 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) 
4. Informaci starostky města o dražbě nemovitostí v majetku Lesy ČR, a to domu čp. 63 v k.ú. Brod 

u Stříbra a souboru nemovitostí čp. 17 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
5. Výsledek výběrového řízení na akci „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města 

včetně revitalizace veřejného prostranství“ – vítězem řízení se stala firma Strabag a.s. 
 
 
 
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 26.1.2011 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Ing. František Med, Helena Kunešová, Monika Králová 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Pavel Nový, Vojtěch Horák 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení  (příloha č.1) 
6. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2011 (příloha č.2) 
7. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2011 (příloha č.3) 
8. Podání žádosti na PF ČR o úplatný převod p.p.č. 603/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, která 

navazuje na pozemek ve vlastnictví města 
9. Uzavření smlouvy č. IV-12-0005141/2 mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a městem Kladruby o 

zřízení věcného břemene na pozemek č. 179/14 v k.ú. Tuněchody – přípojka el.energie 
k novostavbě RD p. J.Říhy  

10. Odprodej budovy čp. 4 v Kostelní ulici v Kladrubech (bývalý mandl) zájemci, který provede 
její rekonstrukci, a to v I.kole za cenu min. 80.000,- Kč, II.kolo prodeje zorganizuje rada 
města 

11. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2004/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (majetek 
města) o výměře 528 m2, do vlastnictví Plzeňského kraje 

12. Odprodej p.p.č. 185/40 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 234 m2, a to ve výši ½ vl.podílu 
manželům Anežce a Antonínu Bogdanským, Sadová 290, Kladruby a ½ vl. podílu manželům 
Milušce a Jiřímu Hönigovi, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč/1m2, tzn. celková cena 
11.700,-Kč + náklady spojené s odprodejem nemovitosti (každý 500,-Kč za povolení vkladu 
práva do KN)  

13. Přijetí sponzorských darů na Učitelský ples 2011 (příloha č.6) 
14. Cenovou nabídku V.Říhy, Tuněchody na zpracování PD na malé vodní nádrže v Milevě za 

projektové práce a inženýrskou činnost pro územní i stavební povolení za celkovou cenu 
106.600,- Kč a geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum za cenu 30.000,- Kč + 
DPH 

15. Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a Václavem Říhou, Tuněchody 9 na 
zpracování PD pro územní a stavební řízení na akci – Milevo – Malé vodní nádrže na 
pozemcích p.p.č. 2006, 2009 a 2010 

16. Odprodej pozemků p.p.č. 1476/15 o výměře 77 m2 za cenu 200,- Kč/m2, 1476/17 o výměře 
82 m2 a p.p.č. 1476/14 o výměře 159 m2 za cenu 100,- Kč/m2, vše v k.ú. Brod u Stříbra 
(Výrov)  p. Richardu Burianovi,  Západní předměstí 884, Stříbro (příloha č.10) 



17. Odprodej p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 411 m2 Lucii Prokešové, Kladruby a 
Martinu Bestovi, Stříbro za cenu pozemku 100,- Kč/m2+ náklady spojené s prodejem 
nemovitosti (500,-Kč kolek na vklad smlouvy do KN). Vzhledem k lokalitě a velikosti 
pozemku nevycházet ze stanovených cen. 

18. Podání žádosti o  poskytnutí dotace v rámci grantového programu podpory rozvoje 
„Venkovského cestovního ruchu v PK pro rok 2011“ na projekty : 
-  Dotisk knihy – „Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních“ - 58.000 Kč  

              - Informační tabule v Kladrubech a přilehlých obcích - 51.000 Kč 
19. Uzavření smlouvy č. 01/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na Hraně 

52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce kina Kladruby, 
I.etapa“ za cenu  85.000,- Kč bez DPH 

20. Uzavření smlouvy č. KOO/02/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na Hraně 
52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP  na staveništi na akci „Rekonstrukce kina 
Kladruby, I.etapa“ za cenu  42.000,- Kč  

21. Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2010 (příloha č. 7) 
22. Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2010 (příloha č. 8) 
23. Výsledek hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2010 včetně rozdělení HV (příloha č. 9) 
24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0001391/1  mezi městem Kladruby a 

ČEZ Distribuce,a s.  - p.p.č. 350 a 1627/6 v k.ú. Brod u Stříbra (vzdušné vedení   přes cestu 
pod bytovkou směrem k transformátoru) 

25. Odkoupení p.p.č. 2227 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1 m2 od MUDr. Evy Tůmové, 
Praha. Jedná se o pozemek dotčený stavbou chodníku v Zadní ulici, původně pod schodem 
k RD čp. 158, cena 50,- Kč 

26. Uzavření kupní smlouvy č. 9411000604/158605 mezi městem Kladruby a RWE GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem o  odkoupení plynové přípojky na Pozorce k RD čp. 30 za cenu 
27,000,-Kč bez DPH,  20 % DPH 5.400,- Cena celkem 32.400,-Kč s tím, že město musí 
uzavřít smlouvy o věcném břemenu s PF ČR a ZEVYP pozemky s.r.o. a těm zaplatit za 
věcné břemeno 

27. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-
0004300/1 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. (zast. JH projekt s.r.o.) - týká se 
st.p.č. 73, st.p. 21, p.p.č. 1602,1578/6 v k.ú. Brod u Stříbra (od pohostinství ke bývalé 
knihovně), jednorázová náhrada 340,-Kč 

28. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Praha na dodávku 
stavby „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace 
veřejného prostranství“ za cenu 7.691.546,- Kč včetně DPH, termín dokončení do 
31.10.2011,  záruka 60 měsíců 

29. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Správy a údržby silnic PK, které byly 
dotčeny stavbou chodníků v Revoluční ulici v Kladrubech, a to : 

-   p.p.č. 2008/9  o výměře 152 m2 

        -   p.p.č. 2008/10 o výměře 31 m2 

        -   p.p.č. 2008/11 o výměře 104 m2 

        -   p.p.č. 2008/12 o výměře 2 m2 

        -   p.p.č. 2008/13 o výměře 36 m2 

        -   p.p.č. 2008/14 o výměře 29 m2 

        -   p.p.č. 2008/16 o výměře 8 m2 

        -   p.p.č. 2008/17 o výměře 3 m2 
30. Podání žádosti na PF ČR Plzeň o zpracování privatizačního projektu na bezúplatný převod 

p.p.č. 248 v k.ú. Pozorka u Kladrub do vlastnictví města Kladruby (přístupová cesta k RD čp. 
30 na Pozorce a k lesním pozemkům města) 

31. Zrušení účtu č. 1981132389 vedeného u České spořitelny a převod zůstatku na účet u GE 
MB, a.s. 

 
 



 
 
III. Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 
      1.    Odkoupení pozemků ve vlastnictví p. Ing. Miloslava Beneše, Třenice – jedná se o pozemky  
             pod dálničním mostem u mlýna v k.ú. Pozorka u Kladrub, včetně příjezdové komunikace  
             k mlýnu 

2. Odprodej části  p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra sl. Bohuslavové Lence, Stříbro. Záležitost 
bude dále řešena až po předložení PD na výstavbu RD, jejíž součástí je i řešení dopravního 
napojení  (zpřístupnění ) pozemku  

3. Odprodej pozemku č. 73 v k.ú. Kladruby (zahrada u domu čp. 99 v Kladrubech) manželům 
Mautvicovým, Kladruby na stavbu RD z důvodu využití pozemku k jiným účelům 

4. Účast města Kladruby na dražbě nemovitostí v majetku Lesy ČR, a to souboru nemovitostí čp. 
17 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

 
 
 
IV.  Zastupitelstvo města    v y d á v á    : 
 
       1.   Opatření obecné povahy č. 1/2011 – Změna č. 1 ÚPO Kladruby ve smyslu § 54 odst. 2 zákona  
             č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 171 a následujících  
             zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po ověření, že územní plán není v rozporu s Politikou  
             územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje vydané Plzeňským krajem (příloha č. 5) 
 
 
 
V.  Zastupitelstvo města    u k l á d á    : 
 
      1/2011    Starostce města Kladruby 
                     zveřejnění vydaného územního plánu podle § 173 odst. 1 správního řádu a vydanou  
                     změnu územního plánu opatřit záznamem o účinnosti 
 
      2/2011    Radě města 
                     intenzivně se zabývat omezením nežádoucího provozu na komunikaci vedoucí městem  
                     Kladruby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 20.4.2011 
 
Ověřili: Pavel Nový 
 Vojtěch Horák 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Usnesení Zastupitelstva města Kladruby, o vydání změny č. 1 
územního plánu obce Kladruby 

 
 
 

Usnesení č. 4/2011 
 

z jednání Zastupitelstva města Kladruby, konaného dne 20.4.2011 
 

 
 
 
 
I.     ZM   b e r e    n a     v ě d o m í   : 
 

1.    Zprávu o projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Kladruby 
1.  Že nebyly uplatněny námitky ani připomínky k návrhu změny územního plánu 

 
 
II.   ZM   v y d á v á   : 
 
       1.   Opatření obecné povahy č. 1/2011 – Změna č. 1 ÚPO Kladruby ve smyslu § 54 odst. 2 zákona  
             č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s § 171 a následujících  
             zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po ověření, že územní plán není v rozporu s Politikou  
             územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje vydané Plzeňským krajem 
 
 
 
III.  ZM   u k l á d á    : 
 
        1/2011  Starostce města Kladruby 
                     zveřejnění vydaného územního plánu podle § 173 odst. 1 správního řádu a vydanou  
                     změnu územního plánu opatřit záznamem o účinnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaroslav Pospíšil           Mgr. Svatava Štěrbová 
místostarosta města           starostka města 
 
 
 
 
 


