Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
Datum:

17/2017
6.9.2017

Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
1. Zápis č. 5 a 6/2017 ze zasedání finančního výboru města
2. Výzvu p. Ing. M. Kušníra k vykácení stromů v Zahradní ulici v Kladrubech

II. Zastupitelstvo města
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

projednalo a s c h v á l i l o :

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 7.6.2017
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Eduard Kvasnička, Jaroslava Brabcová, Jiří Kurš
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Martin Tůma, Helena Kunešová
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brod u Stříbra s částí k.ú. Benešovice Etapa
2.1- Plán společného zařízení
Soupis nových pozemků v k.ú. Brod u Stříbra LV 1 a k.ú. Benešovice LV 180 v rámci
komplexní pozemkové úpravy Etapa 2.1. vypracované společností GEOREAL spol. s r. o.,
Hálkova 12, Plzeň
Dohodu o změně katastrální hranice mezi městem Kladruby a obcí Benešovice dle § 31
odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o změně katastrálních území dle předloženého
zákresu návrhu změny
Odprodej části p.p.č. 1496 v k.ú. Tuněchody p. J. Říhovi, Tuněchody za cenu 43,- Kč/m2
a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek) na základě vypracovaného GP
Nájemní smlouvu č. 1542/2017-SML uzavřenou mezi městem Kladruby a Povodím Vltavy na
pronájem pozemku č. 2547 o celkové výměře 100 m2 za účelem realizace rekonstrukce
odtokového objektu z vodní nádrže v rámci akce „Optimalizace vodního režimu MVN na p.č. 2508
– Kladruby“ za nájemné 2000,- Kč ročně + DPH od 01.09.2017 do 31.08.2022
Smlouvu o provedení stavby na cizím pozemku uzavřenou mezi městem Kladruby a manž.
Nových, Kladruby, a to provedení vodovodní přípojky na p.č. 32/3 v k.ú. Kladruby ke stavbě
RD na p.č. 41/1 v k.ú. Kladruby

III. Zastupitelstvo města

neschválilo :

1. Pronájem části pozemků č. 580/2, 580/86, 604/1 a 580/146 v k.ú. Kladruby y u Stříbra p.
O. Naruševičovi, Kladruby za účelem využití jako manipulační plocha a zahrada z důvodu
realizace výstavby II. etapy RD - Kladruby - lokalita západ
2. Odprodej části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J.Pelánkovi, Kladruby na umístění
plechové garáže z důvodu zachování vzhledu veřejného prostranství
3. Odprodej p.p.č. 133/2 a st.p.č. 35 v k.ú. Kladruby u Stříbra společnosti ZIKOSTAV s.r.o .
Stříbrská 408, Kladruby s tím, že město stále preferuje formu nájmu
4. Odprodej části p.p.č. 2355 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. V. Heřmanovi, Kladruby z důvodu,
že se jedná o lesní pozemek

IV. Zastupitelstvo města u k l á d á :
1/2017
Starostce města
zadat vypracování posudku statického posouzení vlivu dřevin na nemovitost v Zahradní ulici čp. 238

Zasedání přítomno : 13 členů ZM
Omluven : A. Blažková, E. Pomyjová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Martin Tůma
Helena Kunešová

Dne: 6.9.2017

