
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     4/2015 

 Datum: 11.03.2015 

Usnesení: 

 

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

1.  Informaci o odvolání z funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy s.r.o. p. Jaroslava 

Pospíšila z důvodu, že již není členem zastupitelstva města Kladruby a jmenování nového 

jednatele p.Mgr. Vladimíra Šmahela 

 

 

 

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

        1.    Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 11.12.2014 

2. Program dnešního zasedání ZM 

3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Anna Blažková, Josef Větrovec, Eduard Kvasnička 

4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Martin Tůma, Eva Pomyjová 

5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  

6. Účetní závěrku města Kladruby za rok 2014; kdy ZM posoudilo  a) úplnost podkladů účetní 

závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní zjištění.  Zjistilo, že předložená 

účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz 

předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby. Dle vyhlášky č. 

220/2013 Sb. je pořízen písemný záznam o hlasování  

7. Výsledek hospodaření za rok 2014 

8. Tvorbu sociálního fondu r. 2015 přídělem ve výši 4% z ročního objemu vyplacených 

mzdových prostředků roku 2014, tj. částka 154.366,- Kč, která bude převedena z  

běžného účtu na sociální fond nejdéle do 31.3.2014  

9. Pronájem p.p.č. 2 o výměře 1735 m2, p.p.č. 126/11 o výměře 1222 m2 a část    

      p.p.č. 1907 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Láz u Kladrub nájemci p. Janu Kozlovi, Láz 18 za     

               cenu stanovenou ve výši 5 % z průměrné ceny pozemku stanovenou vyhláškou č. 298/2014,  

      kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami    

      zemědělských pozemků; tzn. k.ú. Láz u Kladrub 5,97 Kč/1 m2, celkem pronajatá plocha  

      3357 m2 x 0,2985 Kč/1 m2 =  roční nájem 1002,-Kč 

10. Návrh nového uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tuněchody 

u Stříbra   

11. Aktualizaci společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tuněchody u 

Stříbra 

12. Odprodej pozemků – část p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra – dle GP č. 182-247/2014 st.p.č. 

101 o výměře 11 m2 (hráz rybníku) a p.p.č. 52/6 o výměře 8 m2 (okolní manipulační plocha)  

p. Anně Pölderlové, Vrbice u Stříbra čp. 20 za cenu 60,-Kč/1 m2 + náklady na vklad do KN, 

kupní cena 1140,-Kč + 1000,-Kč vklad do KN 

13. Sponzorské dary pro ZŠ Kladruby na pořádání Učitelského plesu 2015 dle předloženého 

seznamu  

14. Pořízení technologie na regulaci vytápění do ZŠ Kladruby od firmy FLEA s.r.o. Tachov za 

cenu  550.350,- Kč 

15. Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ v Kladrubech na poskytnutí 

finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ 

 

 
 

 

 



 

 

 

III.  Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 

        1.   Odprodej pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra p. Janu Turkovi, Stříbro, Americká 1570, 

      ale trvá na nájemním vztahu 

 

 

 

 
Zasedání přítomno : 14 členů ZM  

Ze zasedání omluven : p.Nový 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Irena Löriková Dne: 11.3.2015 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 

 Martin Tůma 

 Eva Pomyjová 
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