Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
21/2009
Datum: 25.06.2009
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města

bere na

vědomí

:

1. Informaci o přidělení bytů v 32 b.j. v Revoluční ulici v Kladrubech

II. Zastupitelstvo města
1.
1.
2.
3.
4.

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 29.4.2009
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Pospíšilová Štěpánka, Šálová Blažena, Kertys Robert
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Kunešová Helena, Kasl Tomáš
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (trvá úkol
v oblasti služeb) - příloha č.1
5. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2009 (příloha č.2)
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2009 (příloha č.3)
7. Bez výhrad celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 v předloženém
znění, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby za rok
2008 (přílohy č. 1-8) – příloha č. 4
8. Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2008 – celkový výsledek 0,0 Kč (příloha č.5)
9. Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2009 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti s platností od 1.8.2009 a účinností od 1.1.2010 (příloha č.6)
10. Uzavření smluv na přijetí sponzorských darů a dotací na kulturní akce :
a/ Kladrubské léto 2009 :
- Plzeňský kraj z grantového programu v oblasti kultury – 30.000,- Kč
- Chodovar spol. s r.o. Chodová Planá – 5.000,- Kč
- JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská – 5.000,- Kč
- Kermi Stříbro – 15.000,- Kč
b/ Divadelní rok 2009 :
- Plzeňský kraj z grantového programu v oblasti kultury – 20.000,- Kč
c/ Ahoj prázdniny
- ZO OS KOVO Stříbro – 2.000,- Kč
11. Předloženou nabídku na Upgrate CZECH POINTU - nejvhodnější nabídka p. Ing. Miroslav
Schubert - vhodné i z důvodu provádění pravidelného servisu programů , cena by měla být
kryta dotací, tj. 68.540,- Kč
12. Zahrnutí uvedených změn do ÚP města Kladruby :
- žádost firmy Zikostav s.r.o. o změnu územního plánu u pozemku p.p.č. 50 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu budoucí možné výstavby drobných staveb
- žádost p. Petra Kotrlíka, Kladruby o změnu územního plánu p.p.č. 43/1 v k.ú. Kladruby
z důvodu budoucí možné výstavby drobných staveb
13. Záměr prodeje bytu č.1 v domě čp.260 v Milevské ulici v Kladrubech za cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 1139/16/2009 – nejnižší podání cena tržní 800.000,-Kč, v případě
více žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Žádosti je možné podávat nejpozději do 17.8.2009
do 15,30 hod
14. Odprodej st.p.č. 68 o výměře 359 m2 a p.p.č. 154 o výmře 169 m2 vše v k.ú. Kladruby u
Stříbra p. Jiřímu Palmovi, Zadní 124, Kladruby za cenu 50,-Kč/1 m2, cena celkem 26.400,-

Kč + ostatní náklady spojené s prodejem nemovitosti (vytýčení, 500,- popl. za vklad práva)
15. Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků dle ÚP – jedná se o pozemky v ÚP
určené jako plocha krajinné zeleně, které přímo navazují na plánovanou výstavbu bydlení.
– části p.p.č. 610/1, 580/1, 1953/54, 1953/88,1953/89, 1952/91, 1953/106 vše v k.ú.
Kladruby u Stříbra
16. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Kladruby a
Telefónicou O2 Czech Republic a.s. na pozemky p.p.č. 1957/1,3,29,30,31,32,33 v k.ú.
Kladruby u Stříbra Okružní ulice , Kladruby z důvodu rozvodu hlavní sítě telefonu
17. Uzavření smluv na pozemky, které město Kladruby převzalo od PF ČR. Na tyto pozemky
byly uzavřeny u PF ČR nájemní smlouvy. Nyní PF ČR ukončí jejich platnost ke dni podpisu
smlouvy – k 30.04.2009, město Kladruby musí uzavřít smlouvy nové s platností od
1.5.2009 do 31.12.2011 :
- nájemce p. Jaroslav Pospíšil, Kladruby, p.p.č. 1962 v k.ú. Kladruby u Stříbra, výměra
pozemku 17886 m2, prům. cena zem. poz. 5,63 Kč/ 1 m2 z toho1 %, tzn. roční nájem
1.007,-Kč
- nájemce p. Pavel Pauch, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 300 m2, výše nájmu 0,50 Kč/
1 m2/1 rok (není zemědělský účel), roční nájem 150,-Kč
- nájemce p. Bohumil Martínek, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 240 m2, výše nájmu
0,50 Kč/1 rok/1 m2, roční nájemné 120,-Kč
- nájemce p. Vítězslav Bělov, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 400 m2, cena 0,50 Kč/1
m2/1 rok, roční nájem 200,-Kč
- nájemce p. Marie Šimanová, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 1000 m2 , cena 0,50 Kč/1
m2/1 rok, roční nájem 500,-Kč
- nájemce p. Rudolf Goblirsch, Kladruby, část 202/1 cca 400 m2, cena 0,50 Kč/1 m2/1
rok, roční nájem 200,-Kč
- nájemce p. Vítězslav Budín, Kladruby, část 202/1 cca 300 m2, cena 0,50 Kč/1 m2/1
rok, roční nájem 150,-Kč
- nájemce p. Václav Nedvěd, Kladruby, p.p.č. část 200/1 (nyní 200/13) výměra 15270
m2, a část p.p.č. 202/1 o výměře 1661 m2, celkem 16931 m2, cena prům. zem. poz.
5,63 z toho 1 % (zemědělský účel), roční nájem 953,-Kč
- nájemce ZEVYP p.č. 580/86 (pův. 580/1) výměra 17728 m2, zem. účel. x 5,63/1 m2,
z toho 1 %, roční nájem 998 ,-Kč
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Irena Löriková

Ověřili:
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