
Zastupitelstvo města Kladruby  

 

 Číslo:            21/2022 
 Datum:   20. 04. 2022  
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 - jednání ve věci řešení vlastnictví pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra, stále trvá. 
Ukládací povinnost starostce města Kladruby Haně Floriánové zabezpečit zpracování návrhu 
Územního plánu Kladruby v souladu se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí stále trvá. 
 
Zastupitelstvo města   b e r e    n a   v ě d o m í: 
 

1. Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění usnesení 
2. Zápis č. 28/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 19. 01. 2022 
3. Zápis č. 29/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného dne 23. 03. 2022 
4. Zápis č. 14/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 23. 02. 2022 
5. Předloženou Smlouvu o spolupráci při provozování obecního vodovodu v obci Tuněchody 

včetně předložené kalkulace ročních nákladů na technickou činnost na vodovodu. Dodavatel 
– Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07, 
IČ 49789228 

6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021 – nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky 

7. Prověření stávajícího vedení hlavního vodovodního přivaděče do Kladrub údajně 
procházejícím přes pozemek ve vlastnictví O. N. 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. Bylo provedeno přeložení hlavního vodovodního 
přivaděče – splnění pověřovací povinnosti z jednání zastupitelstva ze dne 27. 05. 2020 
 

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

1. Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 26. 01. 2022 
2. Program zastupitelstva města 
3. Návrhovou komisi v tomto složení: Mgr. David Blažek, Mgr. Bohuslava Dusíková, Helena 

Kunešová 
4. Ověřovatele zápisu: Vojtěch Horák, Ing. Tomáš Kasl 
5. Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková 
6. Tvorbu sociálního fondu na rok 2022 
7. Účetní závěrku za rok 2021 kdy posoudilo: 

a) Úplnost podkladů účetní závěrky 
b) Soulad podkladů účetní závěrky 
c) Kontrolní zjištění 
Zastupitelstvo města Kladruby zjistilo, že předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky města Kladruby a účetní závěrku schvaluje. 
ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021. 



8. Závěrečný účet města Kladruby za rok 2021 v předloženém znění včetně zprávy auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 a to bez výhrad 

9. Rozpočtové opatření č. 2/2022 
10. Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi předávajícím - město Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a přejímajícím – obec Mrákov, 
Mrákov 105, 345 01, IČ 00253618 ve věci bezúplatného převodu movitého majetku 
pro potřeby JSDH Mrákov v celkové hodnotě 135.866,19 Kč – tyto dýchací přístroje jsou 
nahrazeny novými 

11. Uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a žadateli - Mgr. T. S. a J. S., Stříbro. Jedná se o směnu 
pozemků ve vlastnictví města – část p.p.č. 1962 o výměře cca 1211 m2, část p.p.č. 1957 
o výměře cca 254 m2, část p.p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část p.p.č. 1959 o výměře cca 
50 m2 – celkem výměra cca 3044 m2 za pozemek p.p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Brod 
u Stříbra, který žadatelé budou nabývat do vlastnictví za účelem směny 

12. Provedení opravy chyby v záznamech katastru nemovitostí formou souhlasného prohlášení 
k pozemkům st.p.č. 753 o výměře 52 m2, 755 o výměře 389 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
a st.p.č. 111 o výměře 3 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Důvod – Na uvedených pozemcích se 
nacházejí stavby vodních děl, které jsou ve vlastnictví a správě Povodí Vltavy. Žadatel - Povodí 
Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, Praha 5 150 00, IČ 70889953 

13. Odepsání dluhu ve výši 39.702,- Kč za nájemné bytu – E. P. zemřela 25. 04. 2021, z důvodu 
nemajetnosti zemřelé. Uvedená částka je tvořena dlužnou částkou evidovanou ke dni 
31. 07. 2008 ve výši 26.752,-Kč a následnou částkou evidovanou od 01. 08. 2008 
do 14. 04. 2009 (předání bytu) ve výši 12.950,- Kč 

14. Uzavření Smlouvy o technické spolupráci při provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 
v obci Brod u Stříbra včetně předložené kalkulace ročních nákladů na technickou činnost 
na vodovodu. Dodavatel – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy 
Vary 360 07, IČ 49789228 

15. Uzavření nové Smlouvy 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, 349 61 
Kladruby, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. 
Dotčené pozemky p.p.č. 1861 v k.ú. Brod u Stříbra, rozsah věcného břemene 125,8 m2. Výše 
jednorázové úhrady 20.500,- Kč + DPH – z důvodu změny trasy (původní smlouva ze dne 
22. 04. 2021 je neplatná) 

16. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Strana povinná ze služebnosti – 
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00, IČ 70890366 – se svěřeným majetkem 
hospodaří – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 462/162, Plzeň 326 00, 
IČ 72053119. Strana oprávněná ze služebnosti – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Dotčený pozemek p.p.č. 1559 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 

17. Investiční záměr – výstavba pietního místa (pomníku) na Pozorce 
 
Zapsala:  Kateřina Hlinková dne 20. 04. 2022 
 
Ověřili:  Hana Floriánová 
               Vojtěch Horák 
               Ing. Tomáš Kasl 
 
Přítomni: Hana Floriánová, Matěj Havránek, Eva Pomyjová, Josef Větrovec, Ing. Ivana Strachotová, 

Radek Kuvík, Ing. Tomáš Kasl, Mgr. Vladimír Šmahel, Mgr. David Blažek, Mgr. Bohuslava Dusíková, 

Helena Kunešová, Mgr. Svatava Štěrbová, Martin Tůma, Vojtěch Horák 

Omluveni: Jaroslav Pospíšil 


