
Zastupitelstvo města Kladruby  

 

 Číslo:            15/2021 
 Datum:   28.04.2021  
 
Usnesení – upravená verze pro zveřejnění 
 
Pověřovací povinnost - v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za použití § 44 stavebního 
zákona návrh na pořízení Územního plánu obce Kladruby, stále trvá 
Pověřovací povinnost - prověření stávajícího vedení hlavního vodovodního přivaděče do Kladrub 
údajně procházejícím přes pozemek ve vlastnictví Ondřeje Naruševiče část p.p.č.  580/5 
v k.ú. Kladruby u Stříbra a část p.p.č.  580/18 v k.ú. Kladruby u Stříbra, stále trvá 
 
Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í :  
 

1. Zápis č. 10/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 24.02.2021 
2. Zápis č. 20/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 17.02.2021 
3. Zápis č. 21/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 17.03.2021 
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2020 – nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky 
 

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

1. Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 10.02.2021 
2. Program zastupitelstva města 
3. Návrhovou komisi v tomto složení: Eva Pomyjová, Helena Kunešová, Josef Větrovec 
4. Ověřovatele zápisu: Mgr. Vladimír Šmahel, Ing. Tomáš Kasl 
5. Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková 
6. Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění usnesení 
7. Střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby pro roky 2021 – 2025 
8. Účetní závěrku za rok 2020 kdy posoudilo: 

a) Úplnost podkladů účetní závěrky 
b) Soulad podkladů účetní závěrky 
c) Kontrolní zjištění 
Předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby. 

       ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 
9. Závěrečný účet města Kladruby za rok 2020 v předloženém znění včetně zprávy auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 a to bez výhrad 
10. Rozpočtové opatření č. 2/2021 
11. Název nové ulice „Návětrná“ vzniklé realizací stavby „Technická a dopravní infrastruktura 

lokalita Kladruby západ II. etapa“  
12. Název nové ulice „Kohnova“ v části obce Pozorka a to pro nemovitosti od č.p. 35 k č.p. 16 
13. Odprodej části pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře cca 1400 m2 za cenu 60,-Kč/1 m2 

+ náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
a náklady na vyhotovení GP – oddělení pozemku) za účelem výstavby rodinného domu s tím, 
že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka dokončení výstavby RD do 5 let od podpisu 
kupní smlouvy.  Žadatel – Ing. M. T., Tachov  



14. Odkoupení části pozemku st.p.č. 31 v k.ú. Milevo  o výměře cca 78 m2 za cenu 60,-Kč/1 m2 + 
náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí 
a náklady na vyhotovení GP – oddělení pozemku), prodávající Ing. M. T., Tachov 

15. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
Láz, TC, p.č. 2008/10-kNN, č. IV-12-0017171/1/VB mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, 
IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub, rozsah věcného břemene 
20,9 m2. Výše jednorázové náhrady 1.000,- Kč + DPH 

16. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012956/VB/030 mezi 
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2493/37 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra, rozsah věcného břemene 3 m2. Výše jednorázové náhrady 1000,- Kč + DPH 

17. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
0017570/SOBS VB/1 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, 349 61, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02 IČ 24729035. Dotčený 
pozemek p.p.č. 1861 v k.ú. Brod u Stříbra, rozsah věcného břemene 176,1 m2. Výše 
jednorázové úhrady 26.000,-Kč + DPH 

18. Odprodej pozemku p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 
672 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – E. V., 
Kladruby a Bc. J. V., Kaznějov  

19. Uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře uzavřené mezi městem 
Kladruby a J. J., Kladruby,  ve výši 19.450,- Kč, výše měsíční splátky 1.000,- Kč. Jedná se o dluh 
vzniklý vyčíslením nutných oprav v bytě zapříčiněný způsobem užívání bytu 

20. Neuplatnění věcného břemene jako předkupního práva města Kladruby k p.p.č. 580/152 
v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemek určený k výstavbě RD Kladruby, lokalita západ II. etapa, 
kdy stávající vlastník předmětného pozemku paní M. Č., Stříbro předložila kupní smlouvu 
s koupěchtivým – M. J., a V. D. a to za stejnou cenu, za jaký pozemek nabyla do vlastnictví. 
V předložené kupní smlouvě jsou převzaty „Práva a povinnosti smluvních stran“ z původní 
kupní smlouvy (pozemek určený k výstavbě RD, ukončení výstavby včetně smluvní pokuty). 
 

 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 28.04.2021 
 
Ověřili:  Hana Floriánová 
               Mgr. Vladimír Šmahel 
               Ing. Tomáš Kasl 
 
Přítomni: Mgr. David Blažek, Hana Floriánová, Matěj Havránek, Ing. Tomáš Kasl, Radek Kuvík, Jaroslav 

Pospíšil, Mgr. Vladimír Šmahel, Martin Tůma, Eva Pomyjová, Helena Kunešová, Mgr. Svatava 

Štěrbová, Mgr. Bohuslava Dusíková, Josef Větrovec, Ing. Ivana Strachotová 

Omluveni: Vojtěch Horák 

 


