
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    16/2013 
 Datum: 13.03.2013 

Usnesení: 
 
I.     Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
 
        1.   Podnět města Kladruby k omezení jízdy kamionů přes město Kladruby 
        2.   Zápis č. 1/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 16.1.2013  
 
 
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 13.12.2012 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Ing. František Med, Blažena Šálová, Jaroslava Brabcová 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Mgr. Vladimír Šmahel, Helena Kunešová 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2013  
7. Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2013 - 2017  
8. Rozpočet Sociálního fondu na rok 2013  
9. Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků  

               roku 2012 do sociálního fondu roku 2013 ve výši 146.137,- Kč, a to do 31.3.2013  
      10.   Smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení              
              věcného břemene na p.č. 1578/12 v k.ú. Brod u Stříbra pro stavbu "Brod u Stříbra, č.k.  
              14/1.kNN" za náhradu ve výši 1.000,- Kč 
      11.   Smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene č. IV-12-        
              0004567/001 na akci "Kladruby, p.č. 207/2, Zikostav - kab.NN" - pozemek č. 47/2 v k.ú.             
              Kladruby u Stříbra, náhrada ve výši 1.000,- Kč 
      12.   Podání žádosti na SÚS Stříbro o bezúplatný převod pozemku p.p.č.2071/5 v k.ú. Kladruby u  
              Stříbra o výměře 40 m2 -  dotčeno stavbou „Stavební úpravy místní komunikace ul. Kostelní  
              v Kladrubech – úsek: křižovatka Kostelní/Husova – křižovatka Kostelní/Zahradní    
              v Kladrubech“ 
      13.   Pronájem pozemků v k.ú. Brod u Stříbra k zemědělským účelům - p.p.č. 1450/8 o výměře  
              15917 m2 a p.p.č. 1450/6 o výměře 3917 m2 p. Bedřichu Tauschovi, bytem Kladruby, nám.  
              Republiky 86 za cenu 1% z průměrné ceny pozemku daného katastru tj. 5,36 Kč/m2 a na  
              dobu 5 let 
      14.   Odprodej části  p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub (sklep za garážemi), do vlastnictví p.  
               Karla Meda, cena 50,-Kč/1 m2 (výměra bude upřesněna GP), p. Karel Med odprodá do                    
               vlastnictví města st.p.č. 297/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra , cena 50,-Kč/1m2.  
               Náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a vytýčení skutečných hranic pozemku  
              geometrickým plánem uhradí každý z kupujících sám 
      15.   Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Brod u Stříbra  
      16.   Řešení pozemkových úprav Kladruby - konečné znění Plánu společných zařízení  
      17.   Přijetí sponzorských darů na konání Učitelského plesu dne 2.2.2013 dle seznamu  
      18.   Nabídku firmy Petr Plíhal, Stříbro na zabezpečení objektu Technických služeb města  
              Kladruby (cena 28.286,- Kč bez DPH) a budovy MěÚ Kladruby (cena 28.616,- Kč bez DPH)  
      19.   Podání žádosti na KÚ PK o dotaci na Kladrubské léto 2013 a Divadelní rok 2013 
      20.   Závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města v roce 2013  
      21.   Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2013  
      22.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Freitag  
               Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické  
               elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č. 398/1. Cena  
               věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 



       23.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Freitag  
                Project Development s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování  
                fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č.   
                398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 
       24.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Europecon  
                s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše  
                budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola)  na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí      
                1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok 
       25.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Solarpark  
               Dřísy s.r.o., Dřísy 12 na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp.  
               203 v Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2.Cena věcného břemene  
               činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
       26.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Solarpark  
               Opočnice s.r.o., Opočnice 80 na zřízení a provozování fotovoltaické  elektrárny na střeše          
               budovy čp. 203 v Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2. Cena věcného            
               břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
       27.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Freitag  
               Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na zřízení a provozování fotovoltaické    
               elektrárny na střeše budovy tělocvičny ZŠ v Kladrubech na st.p.č. 392 o výměře 400 m2.  
               Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
       28.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Freitag  
                Project Development, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a  provozování  
                fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 359 v Kladrubech (Kladrubské  lesy) na p.č.  
                357 o výměře 333 m2. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
       29.   Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou Europecon,   
                s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše  
                budovy čp. 80 v Kladrubech (kulturní dům)  na p.č. 131/1  o výměře 441 m2. Cena věcného  
                břemene činí 1.000,-Kč/ instalovaný 1kW/1rok 
 
 
III.  Zastupitelstvo města    v y d á v á    : 
 
        1.   Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2013 - Požární řád města Kladruby  
 
 
IV.  Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 
        1.   Žádost p. A. Osmika, Stříbro o odprodej části pozemku č.200/13 v k.ú. Kladruby na výstavbu  
              RD z důvodu, že nejdříve budou na výstavbu RD přidělovány pozemky v lokalitě Kladruby- 
              západ 
        2.   Požadovanou změnu ÚP města Kladruby p. K. Špringlem, Kladruby na p.p.č. 1953/12 v k.ú.  
              Kladruby u Stříbra z důvodu  nedořešení přístupů do zahrad rodinných domů v Revoluční                
              ulici v Kladrubech 
 
 
 
Zasedání přítomno : 15 členů ZM 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 13.3.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Mgr. Vladimír Šmahel 
 Helena Kunešová 
 


