
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    14/2012 
 Datum: 14.11.2012 

Usnesení: 
 
I.    Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
 
        1.   Návrh na rozdělení parcel pro územní rozhodnutí včetně dopravního řešení pro lokalitu  
              Kladruby-západ 
        2.   Stav jednání s Lesy ČR ve věci prodeje pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, že  
              pověřuje starostku města najít řešení, které městu zaručí získat za pozemek odpovídající  
              náhradu 
 
 
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 17.10.2012 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Blažena Šálová, Ing. Martin Čechura, Josef Větrovec 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Ing. František Med, Mgr. Vladimír Šmahel 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
6. Plán společných zařízení - pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby  
7. Odprodej části p.p.č. 1441 v k.ú. Tuněchody - cca 20 m2 (výměra bude upřesněna), p. Petru 

Kindelmannovi, Stříbro za cenu 60,-Kč/ 1m2 s tím, že  kupující uhradí veškeré náklady 
související s prodejem pozemku   

        8.    Navýšení ceny vody v obcích Brod a Tuněchody na částku  21,- Kč bez DPH, s platností od  
               1. 1.2013  
        9.    Kupní smlouvu mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o.  o prodeji plynovodu   
               „Kladruby, sever středotlaké plynovody a přípojky pro 22 RD Kladruby u Stříbra“.  Kupní  
               cena 786.000,-Kč bez DPH, DPH je 20 %, tedy 157.200 Kč,  kupní cena celkem 943.200,- 
               Kč. První splátka ve výši 550.200,-Kč bude uhrazena do 30 dnů od uzavření této smlouvy a  
               druhá splátka ve výši 393.000,- do 30 dnů od zřízení věcného břemene do KN 
                
 
 
 
 
 
Zasedání přítomno : 13 členů ZM 
Ze zasedání omluveni : p. Pospíchal, p. Blažková 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 14.11.2012 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Ing. František Med 
 Mgr. Vladimír Šmahel 
 


