Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
16/2017
Datum: 07.06.2017
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města v z a l o

na

vědomí

:

1. Zápis č. 3 a 4/2017 ze zasedání finančního výboru města
2. Zápis č. 7/2017 ze zasedání kontrolního výboru města

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.

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 8.3.2017
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Eva Pomyjová, Anna Blažková, Josef Větrovec
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Mgr. Vladimír Šmahel, Mgr. Pavel Nový
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Účetní závěrku města Kladruby za rok 2016; kdy ZM posoudilo a) úplnost podkladů účetní
závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní zjištění. Zjistilo, že předložená
účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby. Dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. je pořízen písemný záznam o jmenovitém hlasování
Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2016 v předloženém znění vč. zprávy
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2017
Střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby na rok 2017-2021
Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2017 o nočním klidu
Odprodej části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub dle předloženého nákresu v mapě p. D.
Blažkovi, Láz za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem ( GP, 1000,- Kč správní
poplatek)
Odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 1334 m2 v lokalitě
Kladruby-západ na stavbu RD sl. K. Jamriškové , Kladruby a M. Benešovi, Stříbro dle schválených
podmínek
Odprodej části pozemků p.p.č. 453/12 o výměře 90 m2 a části p.p.č. 2582 v k.ú. Kladruby u
Stříbra, na kterých je umístěna vodoměrná stanice ve vlastnictví ČHMÚ Plzeň na základě
znaleckého posudku a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
Pronájem části pozemku p.p.č. 580/144 a 2493/1 v k.ú. Kladruby p. J. Pospíchalové, Kladruby
o celkové výměře cca 274 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 za účelem údržby pozemku
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (vodovodní přípojka) na p.p.č. 405/6 v k.ú.
Vrbice u Stříbra na akci Rodinný dům Alfa - Novostavba na p.p.č. 364/10 v k.ú. Vrbice u
Stříbra mezi p. L. Nedbalovou a městem Kladruby dle předloženého návrhu a
polohového zakreslení za úplatu 2.000,- Kč, investor L. Nedbalová, Vrbice
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu
„ Kladruby, TC, č.p. 99 – kNN“ č. IZ -12- 0000212/1/VB mezi společností ČEZ Distribuce , a.s.,
Teplická 874/8, Děčín a městem Kladruby dle předloženého návrhu smlouvy a polohového výkresu
za úplatu 1.300,- Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, Kladruby, TC,
Tuněchody 1187/1, kNN č. IV- 12- 0010794 společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností :
JH projekt s.r.o za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč
Návrh změn v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brod u Stříbra dle předložené mapy
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 B. a M. Janečkovým, Heřmanova Huť dle pravidel
schválených v ZM

III. Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
1. Odprodej p.p.č. 7 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. M. Fránovi, Kladruby
2. Odprodej pozemku č. 137/1 v k.ú. Kladruby manž. Demeterovým a A.Demeterovi, Kladruby za
účelem výstavby nového vjezdu, a to z důvodu stavby nové komunikace

Zasedání přítomno : 15 členů ZM

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Mgr. Pavel Nový
Mgr. Vladimír Šmahel

Dne: 7.6.2017

