Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
14/2016
Datum: 14.12.2016
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města v z a l o
1.
2.

na

vědomí

:

Zápis č. 5,6/16 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 11.10. a 13.12.2016
Zápis č. 8,9/16 z jednání finančního výboru města Kladruby ze dne 26.10. a 23.11.2016

II. Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 21.9.2016
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Mgr. Vladimír Šmahel, Jiří Kurš, Vojtěch Horák
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Jan Pospíchal, Mgr. Pavel Nový
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Plán rozvoje města Kladruby na rok 2017
Rozpočet města Kladruby na rok 2017
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4,5,6/2016 – narovnání rozpočtu se skutečným
stavem
Odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, p.p.č 580/124 a 580/125 o
celkové výměře 865 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra sl. P. Penové, Stříbro dle pravidel
schválených v ZM
Odprodej části p.p.č. 52/3 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře cca 351 m2 p. Šlapákové,
Pozorka za cenu 100,- Kč/m2 a náklady souvisejících s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč
správní poplatek)
Odprodej části p.p.č. 185/1 díl c+ e v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Čepičanovi, Kladruby
za cenu 100,- Kč/m2 a náklady související s prodejem pozemku (GP + 1000,- Kč správní
poplatek)
Pronájem části p.p.č. 580/86 a části 583/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Kuršovi, Kladruby
o celkové výměře cca 390 m2 za cenu 0,50 Kč /m2 za účelem údržby pozemku
Úpravu ceny za pozemky v lokalitě Kladruby – západ na smlouvy uzavřené od 1.10.2016
z důvodu změny daňových zákonů
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-009554/1, Kladruby , SO
Západ, 1.etapa kNN se společností ČEZ Distribuce za jednorázovou náhradu 10.406,Kč včetně DPH
Odpis dluhu na nájemném z bytu p. Daňka z důvodu nevymahatelnosti - úmrtí nájemníka
(výše dluhu k 23.11.2016 = 12.518,- Kč)
Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2017
Vložení majetku (vodohospodářská část TDI v lokalitě Kladruby-západ) do správy a
hospodaření VSOZČ
Smlouvu o sdružení prostředků mezi obcí Benešovice a městem Kladruby na zajištění
požární ochrany
Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2017
Ponechání odměn poskytovaných členům ZM Kladruby v současné výši

III. Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
1.

Odprodej p.p.č. 1511v k.ú. Tuněchody p. Houškové, Plzeň, pouze pronájem pozemku

2.

Pronájem části p.p.č. 2394/15 a 2461/7 v k.ú. Benešovice p. Havlíkovi, Stříbro za
účelem pořádání trampských akcí a organizování dětských zájmových aktivit
z důvodu, že se jedná o zalesněný pozemek

IV. Zastupitelstvo města z p r o s t i l o :
1.

Paní H.Hermanovou, Kladruby funkce přísedící Okresního soudu v Tachově

Zasedání přítomno : 15 členů ZM

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Jan Pospíchal
Pavel Nový

Dne: 14.12.2016

