
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    16/2008 
 Datum: 21.10.2008 

Usnesení: 
 
I.    Zastupitelstvo města    b e r e    n a      v ě d o m í    : 
 

1. Informaci o převodu 50% výnosů z prodeje bytů k 30.4.2008 tj. 473.137,- Kč z běžného 
účtu na Fond modernizace bytového fondu a převod zbylých 50% ve výši 918.945,50 Kč 
do 30.10.2008 

2. Informaci o vrácení částky 690.000,- Kč z Fondu modernizace bydlení na účet Státního 
fondu rozvoje bydlení do termínu 10.11.2008, a to dle smlouvy s MMR ČR ze dne 
16.11.1998 

 
 
II.   Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
 

1. Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 28.8.2008 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Vladimír Kučera, Ing. Tomáš Kasl, Robert Kertys 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Vojtěch Horák, Štěpánka Pospíšilová 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1) 
6. Informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2008 (příloha č.2) 
7. Odprodej p.p.č. 2615/93 v k.ú. Benešovice  o výměře 167 m2 za cenu 50,-Kč / 1 m2, cena 

celkem 8.350,-Kč a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (prodávající)  a 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (kupující) jedná se o pozemek, který je součástí přístupové 
komunikace z Benešovic na Výrov, ostatní pozemky již město Kladruby odprodalo za 
stejných podmínek  

8. Pronájem pozemku č. 154 v k.ú. Kladruby u Stříbra s následným odprodejem p. 
  Jiřímu Palmovi, Zadní 124, Kladruby (p.Palma užívá pozemek 35 let a na pozemku je    
  vybudován sklep, na který je přístup pouze z pozemku p. Palmy) 

9. Darovací smlouvu mezi Alcoa Fujikura Czech s.r.o. Stříbro  (dárce) a městem Kladruby 
(obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč na nákup rychlostních 
informačních panelů 

10. Smlouvu o dílo č. 4/2008 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Plzeň 
na zhotovení projektové dokumentace na Stavební úpravy Revoluční ulice Kladruby za cenu 
38.000,- Kč bez DPH 

11. Odprodej pozemku p.p.č. 2163 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 50 m2  manž. Zdeňku a 
Boženě Šlapákovým, Stříbrská 369, Kladruby za cenu 50,-Kč/1m2 + náklady spojené 
s odprodejem pozemku (500,-Kč kolek na KÚ Tachov)  

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000282/1d k pozemkům p.p.č. 
197/5, 2072/1, 2072/4, 2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jedná se o pozemky dotčené 
stavbou zařízení ČEZ „Kladruby – zrušení spínací stanice“  

13. Převzetí daru níže uvedených pozemků od stávajících spoluvlastníků  p. Marie Kobzové, 
nám. 1. máje 25 Černošín a p. Věry Pláteníkové, Klatovy II, Čejkova 587 

    -  k.ú. Lšelín   -  p.p.č. 1564/3 o výměře 257 m2 
                                         -  p.p.č. 1564/5  o výměře 14471 m2 
                                         -  p.p.č. 1564/6 o výměře 624 m2 
                 -  k.ú. Pozorka u Kladrub   -  p.p.č. 117/1 o výměře 1017 m2 

                                                      -  p.p.č. 117/2 o výměře 63 m2 
                                         -  p.p.č. 117/3 o výměře 2567 m2 
                                         -  p.p.č. 119/1 o výměře 4922 m2 
                                         -  p.p.č. 120/3 o výměře 146 m2 
                                         -  p.p.č. 122/12 o výměře162 m2 



14. Zrušení místních knihoven v obci Vrbice a Brod z důvodu nevyužívání těchto služeb 
15. Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Třemošná na 

odstranění havarijního stavu sociálního zařízení v ZŠ Kladruby za cenu 1.782.046,- Kč 
vč.DPH 

16. Cenovou nabídku Tesařství a pokrývačství J.Pospíchal, Kladruby na provedení opravy 
podlahy v ZŠ Kladruby za cenu 76.650,- Kč vč. DPH 

17. Smlouvu o dílo č. 1202 uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Klimaton s.r.o. Plzeň na 
dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení ve ŠJ ZŠ Kladruby za cenu 345.411,- Kč vč. 
DPH 

18. Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňské služby a.s. Plzeň na 
provedení Energetického auditu budov a zařízení v majetku města – MěÚ, budova kina čp. 
90, ZŠ, MŠ za cenu 135.000,- Kč + DPH 

19. Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti uzavíranou mezi městem 
Kladruby a společností IRE-TEX Praha s.r.o. se sídlem v Plzni na prodej poz.parcely č. 
101/9 o výměře 110.466 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub za cenu 25.407.180,- Kč 

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

 
 
1.  Odprodej ani směnu lesních pozemků ve vlastnictví města Kladruby k žádosti firmy LUKON     

               Investment a.s. Praha z důvodu rozšíření rekreačního areálu v Boněticích u Stráže 
 
 
 
IV.   Zastupitelstvo města    u k l á d á    : 
 
 
           2/2008   -  Starostce města 
     uzavřít smlouvu se stavebním dozorem na akci Rekonstrukce ZŠ Kladruby –  
                            odstranění havarijního stavu sociálního zařízení a provedení opravy podlahy 
 
 
 
 
Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno. 
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání. 
Zasedání bylo ukončeno v 19.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 21.10.2008 
 
Ověřili: Vojt ěch Horák 
 Štěpánka Pospíšilová 
 Mgr. Svatava Štěrbová 
 
 



 
 


