
Zasedání zastupitelstva města 
 

 Číslo:      18/2017 
                                                                                                                    Datum:   6.12.2017 
Usnesení: 
 
I.    Zastupitelstvo města    v z a l o    n a    v ě d o m í  : 
 
      1.    Zápis č. 7,8, a 9/2017 ze zasedání finančního výboru města  
      2.    Zápis č. 8/2017 ze zasedání kontrolního výboru města 
      3.    Znalecký posudek ve věci posouzení vlivu stromořadí javorů na opěrnou zídku u domu čp. 238 
             v Kladrubech 
 
 
II.  Zastupitelstvo města    projednalo a    s c h v á l i l o  : 
 
      1.    Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 6.9.2017 
      2.    Program dnešního zasedání ZM 
      3.    Návrhovou komisi v tomto složení : Vojtěch Horák, Mgr. Vladimír Šmahel, Anna Blažková 
      4.    Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Mgr. Pavel Nový, Blažena Šálová 
      5.    Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení 
      6.    Program rozvoje města Kladruby na rok 2018 
      7.    Rozpočet města Kladruby na rok 2018 
      8.    Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2017 
      9.    Odprodej pozemku p.p.č  580/125 a 580/124 v k.ú.  Kladruby  u  Stříbra  o výměře 865 m2 v lokalitě  
             Kladruby – západ p. A. Geigerovi,  Kladruby dle schválených podmínek 
     10.   Odprodej  části  p.p.č. 2062/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové  výměře  cca  24 m2 manž.  
             Slabyhoudkovým, Kladruby za  cenu 162,-  Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem  ( GP, 1000,-  Kč  
             správní  poplatek )  
     11.   Odprodej  části  p.p.č. 1909/18 v k.ú. Milevo o  celkové  výměře   cca 33 m2 za  cenu  43,- Kč/m2 a   
             náklady spojené s prodejem  (GP, 1000,- Kč  správní  poplatek )  manž. Trunečkovým, Praha. Pozemek  
             bude využit na umístění ČOV 
     12.   Odprodej  části  p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody o  celkové  výměře  cca 580 m2 za  cenu  60,-  Kč/m2 a       
             náklady spojené s prodejem  (GP,  1000,- Kč  správní  poplatek) p. M. Říhovi, Tuněchody  
     13.   Pronájem  části pozemku  p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u  Stříbra o  výměře  cca 226 m2  za cenu 0,50  
             Kč/m2 sl. L. Bohuslavové, Brod  
     14.   Pronájem  části pozemku  p.p.č. 2008/1 v k.ú. Láz u Kladrub o  výměře  cca 213 m2  za cenu 0,50  
             Kč/m2 p. M. Steiningerové, Láz za  účelem  údržby pozemku  a  vysázení  okrasných  keřů  a    
             květinového  záhonu 
     15.   Bezúplatný  převod  majetku SPÚ na město Kladruby dle  zákona  č. 92/1991 Sb., pozemky v k.ú.  
             Milevo - p.p.č  1940/1, 1950/1 a 1950/5  
     16.   Bezúplatný  převod   majetku  SPÚ na město Kladruby dle  zákona   č. 92/1991 Sb.  v k.ú. Kladruby  u  
             Stříbra  p.p.č. 202/20, 2185/2 a 2185/3, 2231, 2232 a 2233 od  SPÚ, Husická  1024/11a, Praha 3 a   
             převzetí závazků - 
     17.   Směrnici č. 13 pro tvorbu a použití sociálního fondu 
     18.   Závodní stravování na rok 2018 
     19.   Rozpočet sociálního fondu na rok 2018 
     20.   Plán činnosti a kontrol finančního výboru města na rok 2018 

            21.   Odprodej pozemku p.p.č  580/120 (pozemek č. 1) v k.ú.  Kladruby  u  Stříbra  o výměře 1334 m2  
                    v lokalitě Kladruby – západ sl. M. Nedvědové, Kladruby dle schválených podmínek 
            22.   Rozpočet ZŠ Kladruby na rok 2018 
            23.   Střednědobý výhled ZŠ Kladruby na rok 2019 – 2020 
            24.   Rozpočet MŠ Kladruby na rok 2018 
            25.   Střednědobý výhled MŠ Kladruby na rok 2019 – 2020 



            26.   Rozpočet RMK Kladruby na rok 2018 
            27.   Střednědobý výhled RMK Kladruby na rok 2019 – 2020 
            28.   Splátkový kalendář nájemnice bytu v čp. 36 v Kladrubech za dluh na nájemném, splátka 800,- Kč/měsíc,  
                    splatnost dluhu 38 měsíců 
             29.   Prověření možnosti přesazení stromu u domu čp. 238 v Zahradní ulici v Kladrubech. V případě,  
                     vysokých nákladů strom pokácet a dále schvaluje stanovisko nepokácet ostatní stromy z této části 

 
 
III. Zastupitelstvo města    s t a n o v i l o  : 
 
      1.   Svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc dle přílohy. 
           Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát  
           člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích  
           změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce 
 
 
 
IV. Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o  : 
 
       1.   Odprodej části  p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u  Stříbra o  výměře cca 226 m2  sl.  L. Bohuslavové,   
             Brod, schvaluje pouze pronájem pozemku 
       2.   Odprodej pozemku p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. A. Kučerové, Starý Plzenec o celkové  výměře  
             10 035 m2 za  účelem výstavby  RD – dřevostavby z důvodu, že pozemky zatím nejsou k prodeji a   
             zároveň ještě není ukončena pozemková úprava  
 
 
 
V.   Zastupitelstvo města    r e v o k u j e  : 
 
 
       1.   Usnesení ZM č. 16/2017/II/12 ze   dne  07.06.2017  - 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 z důvodu nesplnění podmínek uzavřené smlouvy o  
             smlouvě  budoucí  kupní  
 
 
Zasedání přítomno : 15 členů ZM 
 
 

          
 
Zapsal: Irena Löriková Dne: 6.12.2017 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města 
 Mgr. Pavel Nový 
                     Blažena Šálová 
 


