
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    20/2013 
 Datum: 30.10.2013 

Usnesení: 

  I.    Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
 

1. Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 21.8.2013 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Ing. Tomáš Kasl, Josef Větrovec, Anna Blažková  
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Mgr. Pavel Nový, Vojtěch Horák 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č.1) 
6. Realizaci projektu "Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ Kladruby"  a jeho 

předložení do ROP NUTS II Jihozápad 
7. Zajištění financování projektu "Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ 

Kladruby"  z rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad  do výše 
1,885  mil. Kč bez DPH 

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , smlouva 
č. IV-12-0007992/VB/001, Kladruby, Husova 393, OZE, kNN  k p.p.č. 1999/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra – pilíř v parku pod školou pro připojení odběru FVT, jednorázová náhrada 
činí 1.000,- Kč  vč. DPH 

9. Odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Václavu Zlotorovičovi, Plzeň za cenu 
48,-Kč/1 m2 + náklady spojené s odprodejem pozemku – GP + vklad. Výměra bude 
upřesněna GP 

10. Uvedený návrh změn katastrálních hranic : 
               a)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Zhoř, kdy   
                    původní obecní hranice přejde na levý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak v tomto  
                    úseku bude veden v k.ú. Zhoř u Stříbra  
               b)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Brod u Stříbra,  
                    kdy původní katastrální hranice přejde na levy břeh meliorační strouhy. Celá meliorační  
                    strouha tak v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
               c)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Prostiboř, kdy  
                    původní hranice přejde na pravý břeh této meliorační strouhy. Celá meliorační  strouha  
                    tak v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
               d)  změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Milevo, kdy  
                    původní kat. hranice přejde na pravý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak bude veden  
                    v k.ú. Tuněchody u Stříbra.  
         11. Odprodej pozemku č. 102/3 v k.ú. Kladruby o výměře 97 m2 a elektrické přípojky p. Milanu      
                Naruševičovi, Kladruby. Pozemek za cenu 150,-Kč/m2 a poplatek  za zřízení el. odběru ve  
                výši 12.500,- Kč 
         12.  Bezplatný pronájem, tedy výpůjčku pozemku p.p.č. 1739/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o  
                výměře 7174 m2 o.s. Tremp Vejprnice za účelem konání dětských letních táborů, a to po  
                ukončení platnosti stávající pozemkové nájemní smlouvy, která je v platnosti do  31.12.2013 
         13.  Uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Kladruby, Plzeňský kraj  
                daruje městu Kladruby p.p.č. 2071/5 o výměře 40 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
         14.  Doplnění seznamu pomístních názvů v k.ú. Tuněchody u Stříbra o následující : 
                - Tuněchodské čihadlo, Nad vsí, Pod rybníkem, Ke mlýnu 
 
 
 
II.  Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 
        1.   Odprodej pozemku p.p.č. 179/15 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 35 m2 a části p.p.č.  
              179/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra p. Vladimíru Houškovi, Plzeň z důvodu, že se jedná o lesní  



              pozemky. Na p.p.č. 179/15 stojí stavba chaty, je uzavřen nájemní vztah. ZM trvá na  
              nájemním vztahu.  
        2.   Pronájem pozemků 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra manž. Matouškovým,  
             Tuněchody z důvodu ponechání veřejného prostranství 
             
 
 
III.  Zastupitelstvo města    v o l í    : 
 
        1.  Přísedící Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou, bytem Kladruby, Hřbitovní 299 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 30.10.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Mgr. Pavel Nový 
 Vojtěch Horák 
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