Zastupitelstvo města Kladruby

Číslo:
4/2019
Datum: 27.02.2019
Usnesení:
Uložená povinnost starostce Haně Floriánové prověřit možnost navýšení platů kuchařek ve školní
jídelně stále trvá
Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í :
1. Zápis č.2/2019 z pracovní schůzky finančního výboru města
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2018
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 12. 12. 2018
Program zastupitelstva města
Návrhovou komisi v tomto složení: Josef Větrovec, Eva Pomyjová, Mgr. David Blažek
Ověřovatele zápisu: Mgr. Vladimír Šmahel, Radek Kuvík
Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková
Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění usnesení
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce
Kladruby zkráceným způsobem
Určeného zastupitele, paní starostku Hanu Floriánovou, ke spolupráci s pořizovatelem –
Městským úřadem Stříbro – odborem výstavby a územního plánování – při pořizování změny
územního plánu
Tvorbu sociálního fondu roku 2019 ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových
prostředků minulého roku 2018 v částce 133.468,- Kč, která bude převedena z BÚ na sociální
fond nejdéle do 30.04.2019
Rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019 ze dne 18.02.2019
Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na období listopad 2018 – prosinec 2019.
Seznam sponzorů pro ZŠ Kladruby na Učitelský ples pro rok 2019 dle předloženého seznamu
Bezúplatný převod automobilu AVIA 30 SPZ TC 29 – 80 obci Trpísty pro potřeby Jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce Trpísty
Pronájem části pozemků p.p.č. 1462/2, 1642/1, 1459/1 k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře
cca 114m2 manželům Z. a J. D., Zdiby za cenu 4,-Kč/1m2/1 rok s platností ode dne uzavření
smlouvy o nájmu pozemku do 31.12.2020 s upozorněním, že se jedná o záplavové území a
dále pokud pozemky budou využívány motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit
toto vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
Výpůjčku části pozemku p.p.č. 1462/2 k.ú. Brod u Stříbra využívanou jako příjezdovou cestu
k nemovitosti ve vlastnictví manželů D., Zdiby s upozorněním, že se jedná o záplavové území
a dále pokud pozemek bude využíván motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit
toto vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
Prodej části pozemku 582/1 k.ú. Kladruby u Stříbra pro H. K., Kladruby a J. N., Konstantinovy
Lázně, výměra do 20 m2, cena za 1 m2 je 100,-Kč + náklady spojené s prodejem nemovitosti
(cena z GP, správní poplatky)

18. Prodej pozemků p.p.č. 580/159 a 582/72 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J. Ř., Kladruby o celkové
výměře 60 m2 dle geometrického plánu 823-503/2018 za cenu 72,-Kč/m2 + náklady spojené
s převodem nemovitost (cena GP + správní poplatky)
19. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0013179/VB/01, věcné břemeno k p.p.č. 2001 v k.ú. Kladruby u
Stříbra za účelem uložení zemního vedení NN, předpokládaný rozsah omezení dotčené
nemovitosti věcným břemenem činí 12 m2, výše jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč
bez DPH
20. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0013173/VB/01, věcné břemeno k p.p.č. 2251/2, 2251/1, 5, 4/1 vše
v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem uložení zemního vedení NN, 1 ks rozpojovací skříň,
předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 9 m2, výše
jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH
21. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0013129/VB/01, věcné břemeno k p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u
Stříbra za účelem uložení zemního vedení NN, vzdušného vedení NN, stožárové příhradové
transformační stanice, rozpojovací skříně v plastovém pilíři, předpokládaný rozsah omezení
dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 184 m2, výše jednorázové náhrady bude činit
2.325,- Kč bez DPH
22. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011872/VB/001, věcné břemeno
k p.p.č. 405/6, 784/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem uložení zemního vedení NN, výše
jednorázové náhrady bude činit 2.000,- Kč
23. Prodej p.p.č. 185/102 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 135 m2 manželům M. a S. Š.,
Kladruby za stejných podmínek jako odprodej sousedních pozemků (185/104, 185/105) za
cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti
24. Prodej p.p.č. 185/103 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 491 m2 manželům V. a V. V.,
Kladruby za stejných podmínek jako odprodej sousedních pozemků (185/104, 185/105) za
cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti
Zastupitelstvo města u k l á d á :
1. Pořizovateli v souladu s ustanovením § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění, zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce
Kladruby

Zapsala: Kateřina Hlinková

dne 27.02.2019

Ověřili: Hana Floriánová
Mgr. Vladimír Šmahel
Radek Kuvík
Přítomni: Mgr. David Blažek, Mgr. Bohuslava Dusíková, Hana Floriánová, Matěj Havránek, Vojtěch
Horák, Ing. Tomáš Kasl, Helena Kunešová, Radek Kuvík, Eva Pomyjová, Jaroslav Pospíšil, Ing. Ivana
Strachotová, Mgr. Vladimír Šmahel, Mgr. Svatav Štěrbová, Martin Tůma, Josef Větrovec

