
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    23/2014 
 Datum: 11.06.2014 

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

1.  Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5//14 ze dne 25.3.2014 
2.  Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územní plán obce – změna č. 2 a vyhodnocení 

připomínek a námitek k návrhu Územního plánu obce – změna č. 2, ke kterému proběhlo 
společné jednání dne 16.1.2014  

3.  Informaci místostarosty města ohledně opravy fasády a střechy na budově ZŠ v Kladrubech 
s tím, že akce bude zahrnuta do rozpočtu města na rok 2015 

 
 
 
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 12.3.2014 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení : Vojtěch Horák, Mgr. Pavel Nový, Josef Větrovec 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Jaroslava Brabcová,  Ing. Martin Čechura 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
6. Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2013  v předloženém znění včetně zprávy 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby za rok 2013 a příloh č. 1-7  
7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ a smlouvu o právu 

provést stavbu sml.č. IV-12-0009168, akce Kladruby, Láz č.k. st. 32, kNN. Jedná se o 
pozemky 2008/10, 83/1 a 126/2 v k.ú. Láz u Kladrub. Předpokládaný rozsah dotčení 
nemovitosti budoucím věcným břemenem činí 336,39 m2, jednorázová výše úhrady 4200,-
Kč + DPH, celkem tj. 5082,-Kč  

8. Směnu pozemků s firmou ZEVYP s.r.o. Kladruby : 
               -  P.p.č. 202/42 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 4157 m2, nyní vlastník ZEVYP s.r.o.  
                  Kladruby za pozemky ve vl. města  
               -  P.p.č.1533/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 3648 m2 a p.p.č. 1524/2 v k.ú. Kladruby u  
                  Stříbra o výměře 1116 m2, nyní vlastník město Kladruby za pozemek ve vl. Zevypu s.r.o.  

  Celková výměra těchto dvou pozemků je 4764 m2, pozemek ZEVYPU je 4157 m2; rozdíl ve   
  výměře 607 m2  

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.sml. E 618-S-1177/2013 předloženou 
Správou železniční dopravní cesty v rámci akce Optimalizace trati Stříbro – Planá u M. Lázní 
– služebnost k p.p.č. 1517/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, jednorázová úplata 1000,-Kč 

10. Pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře cca 1000 m2, nájemné 0,30 Kč/m2,         
tzn. roční nájemné 300,-Kč  p. Aleně Horákové, Bor, Vysočany 41 s tím, že bude uhrazen 
pronájem za 3 roky zpětně, a to s platností od následujícího měsíce po projednání v ZM  

11. Odprodej pozemku č. 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bc. Karlu Lukešovi, Májová 1172, 
Stříbro za předpokladu, že předloží souhlas vlastníka nemovitosti čp. 14 v Brodu. Dále město 
Kladruby zajistí vytýčení předmětného pozemku, a to na náklady žadatele. Cena pozemku  
54,-Kč/ 1m2  

12. Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem Kladruby a Lesy ČR, s.p. na 
pozemek č. 2010, vodní plocha v k.ú. Milevo o výměře 1618 m2, kde bude realizována 
stavba „Milevo – Malá vodní nádrž na pozemcích p.p.č. 2006, 2009 a 2010“ 

13. Odprodej pozemku p.p.č. 68/7 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 56 m2 – orná půda, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem + cenu posudku MS Lověna Vrbice 



14. Odkoupení pozemku p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (rybník před klášterem) o výměře 
3568 m2 od Státního pozemkového úřadu za cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 
88.070,-Kč (25,67Kč/1m2) 

15. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice na 
akci „Zpřístupnění stodol muzea na Sulanově statku“  za cenu 1.500.400,- Kč vč. DPH 

16. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Kladruby a 
RWE GasNet, s.r.o. na pozemky č. 2250/1, 2007/1, 580/2, 580/5, 580/86, 580/4, 582/1, 580/8 
v k.ú. Kladruby u Stříbra na stavbu plynárenského zařízení STL plynovod + přípojky včetně 
jeho součástí (lokalita Kladruby-západ) 

17. Návrh Pokynů pro dopracování návrhu Územní plán obce – změna č. 2 pro řízení o územním 
plánu uvedených v příloze  

18. Podání žádosti o poskytnutí dotace na PK nositelům projektů Plzeň - Evropské hlavní město 
kultury 2015 na projekt Kladrubské léto 2014 a 2015 

19. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na Kladrubské léto 2014 ve výši 40.000,- Kč 
20. Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ Kladruby o poskytnutí 

finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ 
21. Přijetí sponzorských darů městu Kladruby na konání KladRockFestu 2014 : 

- Zikostav Heřmanova Huť – 2.000,- Kč 
- Zevyp s.r.o. Kladruby – 2.000,- Kč 
- Kovo Produkt Kladruby – 1.000,- Kč 
- Autodoprava Nedvěd Kladruby – 1.000,- Kč 
- Autodoprava Naruševič Kladruby – 1.000,- Kč 

22. Změnu zakladatelské listiny společnosti Kladrubské lesy s.r.o. 
23. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřenou mezi 

Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad a městem Kladruby na projekt 
„Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ Kladruby“ ve výši 85% z celkových 
výdajů, tj  1.601.840,30 Kč 

 
 
 
 
Zasedání přítomno : 15 členů ZM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 11.6.2014 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
                   Jaroslava Brabcová 
 Ing. Martin Čechura 
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