
Zastupitelstvo města Kladruby  

 

 Číslo:            8/2019 
 Datum: 11.12.2019  
 
Usnesení:  
Ukládací povinnost 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, stále trvá 
 
Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í :  
 

1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019, období od 01.01.2019 do 
30.09.2019 

2. Zápis č. 9/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 30.10.2019  
3. Návrh finančního výhledu hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. v roce 2020 

 
Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e :  

 
1. Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 16.10.2019 
2. Program zastupitelstva města 
3. Návrhovou komisi v tomto složení:  Helena Kunešová, Martin Tůma, Josef Větrovec 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Svatava Štěrbová, Ing. Ivana Strachotová 
5. Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková 
6. Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění usnesení  
7. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 1/2019 o nočním klidu 
8. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 2/2019 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 
území města Kladruby 

9. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 

10. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

11. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 5/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

12. Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného 

13. Plán činnosti a kontrol Finančního výboru města Kladruby na rok 2020 

14. Plán rozvoje města Kladruby na rok 2020 

15. Rozpočet města Kladruby na rok 2020 

16. Poskytnutí finančního příspěvku občanu – vlastníku nemovitosti v obcích Láz, Vrbice, Brod, 

Tuněchody, Milevo ve výši 30.000,- Kč, na základě předloženého souhlasu s užíváním a 

provozováním zařízení na čištění a likvidaci odpadních vod s akumulační nádrží, vydaným 

příslušným odborem životního prostředí, dle přiložených zásad 

17. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

18. Odprodej pozemku p.p.č. 2493/18 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 935 m2 za cenu 650,- 
Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – L. Ž., Stříbro a L. P., Stříbro  

19. Odprodej pozemku p.p.č. 2493/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 866 m2 za cenu 650,- 
Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – Š. H., Stříbro a T. N., Stříbro 

20. Uzavření pachtovní smlouvy s V. B. Milevo na propachtování části p.p.č. 2011 o výměře 4700 
m2  v k.ú. Milevo za účelem sečení trávy a sušení sena s podmínkou využití pouze na sečení 



trávy, šetrný pokos trávy kolem stromů, pozemek nebude používat jako pastvu a pozemek 
nesmí být oplocen; s platností od 1.1.2020 do 30.08.2022 za cenu 2.500,- Kč/1ha/1 rok 

21. Odprodej pozemku části st.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře asi 180 m2 (bude 
upřesněno geom. plánem) panu V. P., Kladruby za cenu 270,- Kč/m2 + náklady spojené 
s odprodejem, pozemek navazuje na objekt k podnikání 

22. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000212/1/VB „Kladruby, 
TC, č.p. 99 – kNN“ mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce 
a.s., Teplická 874/8, 40502 Teplice IČ: 24729035 dotčené části pozemků p.p.č. 73, 2001, 
2010/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby, jednorázová úplata za zřízení 
věcného břemene činí 1300,-Kč+ DPH 

23. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-0015176/SoBS VB/1 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. Dotčený pozemek 
p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby. Výše jednorázové úhrady 
1000,- Kč + DPH, rozsah věcného břemene 0,6m2 

24. Odprodej pozemku p.p.č. 580/150 a 580/147 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 938 

m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – D. D., Skapce a 

J. S., Skapce 

25. Podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených pozemků z vlastnictví Plzeňského kraje, 

Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, IČ: 70890366 a následné bezúplatné nabytí uvedených 

pozemků do vlastnictví Města Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888. Jedná 

se o pozemky: 

- P.p.č. 231/13 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 298 m2 

- P.p.č. 231/14 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 8 m2 

- P.p.č. 2071/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 111 m2 

- P.p.č. 2008/20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 28 m2 

- P.p.č. 2008/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 11 m2 

- P.p.č. 2078/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 32 m2 

- P.p.č. 2078/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 8 m2 

- P.p.č. 2078/13 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 85 m2 

26. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku, pro projekt „Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště“ 
(Vrbice, Milevo, Brod) 

27. Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podprogramu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B – Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury, pro projekt „Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy v ZŠ 

Kladruby“ 

28. Oddělení střediska technických služeb od Kladrubských lesů s.r.o. a jejich převzetí zpět pod 

Město Kladruby s platností od 01.01.2020 

Zastupitelstvo města   n e s c h v a l u j e :  
 

1. Odprodej pozemků p.p.č. 1898 o rozloze 340m2, p.p.č. 1899 o rozloze 212 m2 a p.p.č. 1901 o 
rozloze 260 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (osada Výrov). Žadatel - Ing. T. T., Plzeň. Pozemky 
navazují na pozemek p.p.č. 1900, který je ve vlastnictví p. T. T.. Požadované pozemky se 
nachází podél komunikace - v případě provádění úprav komunikace by byl problém 
s vlastnictvím pozemku, záplavové území. 



2. Odprodej části pozemku p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 226 m2. Žadatel – 
MUDr. L. B., Brod u Stříbra za účelem zajištění vjezdu na pozemek. Rada města trvá na 
nájemním vztahu a požaduje předložení projektové dokumentace plánovaných úprav vjezdu 

3. Uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a O. N., 
Kladruby za účelem manipulační plochy (uložení stavebního materiálu) na propachtování 
části p.p.č. 580/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 500m2 za cenu 0,50 Kč/1m2/1rok 
s platností do 31.12.2020 
 

Zastupitelstvo města    u k l á d á : 
 

1. Miroslavě Škorvánkové zpracovat Rozpočtové opatření č. 6/2019 se stavem k 31.12.2019 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 11.12.2019 
 
Ověřili:  Hana Floriánová 
               Mgr. Svatava Štěrbová 
               Ing. Ivana Strachotová 
 
Přítomni: Mgr. David Blažek, Hana Floriánová, Matěj Havránek, Ing. Tomáš Kasl, Radek Kuvík, Jaroslav 

Pospíšil, Ing. Ivana Strachotová, Mgr. Vladimír Šmahel, Martin Tůma, Josef Větrovec, Eva Pomyjová, 

Helena Kunešová, Mgr. Bohuslava Dusíková, Vojtěch Horák, Mgr. Svatava Štěrbová 

 


