Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
27/2010
Datum: 07.10.2010
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města

bere na

vědomí

:

1. Informaci starostky města o pronájmu restaurace U Koruny v Kladrubech
2. Informaci starostky města o provedeném auditu – zpráva KÚ PK o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Kladruby – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

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

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 29.6.2010
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Ing. Václav Ocelík, Emil Janča, Vojtěch Horák
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Jiří Pánek, Ing. Martin Čechura
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení (příloha č.1)
Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.9.2010 (příloha č.2)
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2010 (příloha č.3)
Smlouvu č. 4604/2010 uzavřenou mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí
účelové finanční dotace z rozpočtu PK na podporu ekologických projektů, a to na Projekt
kompostárny Kladruby ve výši 80.000,- Kč
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace
na projekt „Divadelní rok 2010“ ve výši 10.000,- Kč
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace
na projekt „Kladrubské léto 2010“ ve výši 15.000,- Kč
Přijetí finančních příspěvků na Kladrubské léto 2010 :
- Kermi s.r.o. Stříbro
- 10.000,- Kč
- Stafiko stav s.r.o. Domažlice - 2.000,- Kč
- Stafiko tech s.r.o. Domažlice - 2.000,- Kč
Přijetí dotace od MAS Český západ ve výši 599.400,- na rekonstrukci kabin na fotbalovém
hřišti v Kladrubech
Odkoupení p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 131 m2 od PF ČR za cenu dle
znaleckého posudku
Pronájem pozemků - p.p.č. 368/1, 368/2, 564/2, 557, 367 v k.ú. Brod u Stříbra, výměra
celkem 13.083 m2, cena 1 % z průměrné ceny tj. x 0,0536 Kč/ 1m2/1 rok tj. 701,- Kč roční
nájemné p. Rostislavu Kastenovi, Brod u Stříbra 5 za účelem hospodaření – pastva
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemek p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra za finanční náhradu 500,- Kč (27.3.2008
schválena smlouva o budoucí smlouvě)
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Kladruby a MBF
Czech s.r.o. Praha 8 , věcné břemeno k p.p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub z důvodu
uložení přípojky pro fotovoltaickou elektrárnu
Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005755/VB 2 mezi
městem Kladruby a ČEZ Distribuce Děčín k pozemkům p.p.č. 1953/13 a 2063/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu uložení zemního kabelu NN k pozemku p. Špringla k p.p.č.
1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra , jednorázová úhrada 1000,-Kč
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003631/001 mezi městem Kladruby
a ČEZ Distribuce Děčín na elektrifikaci Výrova , jednorázová platba 9.500,-Kč
Odprodej p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 63 m2 firmě PLAVIZ spol.
s r.o. Planá, která vlastní přilehlý bytový dům čp. 360 za cenu 50,-Kč/1 m2

20. Odkoupení p.p.č. 2226 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 5 m2 od firmy PLAVIZ spol.
s r.o. za cenu 50,-Kč/1m2 - na pozemku je stavba chodníku
21. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení uzavřené mezi městem Kladruby a RWE Gas Net, s.r.o. Ústí nad
Labem - plynová přípojka Pozorka k RD čp. 30 (p.Růžička), město je prodávajícím, cena
za plynové zařízení 27.000,-Kč
22. Pronájem části p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bohdaně Tarantíkové, bytem Vejprnice,
výměra 15 m2, cena 4,-Kč/m2/rok
23. Uzavření smlouvy s Telefonicou O2 o zřízení věcných břemen k p.p.č. 2008/3, 2202/2 a
2202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra a k budovám čp. 403,404,405,406 v Revoluční ul.
v Kladrubech k zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního zařízení.
Jednorázová úhrada 711,-Kč + DPH dle budoucí smlouvy
24. Směnu pozemků, a to:
- pozemky ve vlastnictví města Kladruby, které chce ARBOLES servis s.r.o. do vlastnictví:
- p.p.č. 2103 Milevo o výměře 1077 m2
- p.p.č. 2102 Milevo, výměra 5167 m2
- p.p.č. 2106 Milevo , výměra 1866 m2
- p.p.č. 2107 Milevo, výměra 1387 m2
- p.p.č. 2109 Milevo, výměra 261 m2
celková výměra 9758 m2
- směna za pozemek ve vlastnictví ARBOLES servis s.r.o., který bude převeden do vlastnictví
města Kladruby
- část p.p.č. 2005 Milevo, oddělený pozemek GP nově vzniklá p.p.č. 2005/2 v k.ú.
Milevo o výměře 9758 m2
Neboť se jedná o stejné výměry, neřeší se žádné doplatky. Arboles servis uhradí náklady za
GP ve výši 9744,-Kč
25. Pronájem části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub (před čp. 8) za účelem zřízení
předzahrádky u čp. 8 v Lázu, žadatelka Hana Honzíková, Láz 8, cena nájmu 0,50 Kč/m2/rok
26. Odprodej p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 2077 m2 za účelem výstavby RD
žadateli p. Jaroslavu Mašátovi, Láz 17 s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka do
5 let od uzavření kupní smlouvy ukončení výstavby RD – kolaudace. Cena 35,-Kč/1 m2
27. Uzavření smlouvy s firmou Promonasta s.r.o. Plzeň na akci „Výstavba chodníku Milevská ul.
v Kladrubech“ za cenu 1.319.483,20 vč. DPH
28. Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Kladruby na výstavbu toalet v budově fary ve výši
20.000,- Kč
29. Instalaci směrových světel na osvětlení ploch tabulí v budově ZŠ Kladruby do částky 37.000,Kč firmou Česko-bavorská s.r.o. Kladruby
30. Odprodej p.p.č. 2186/266 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 87 m2 a p.p.č. 2186/30 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 778 m2 Ředitelství silnic a dálnic Praha za cenu 100,- Kč/m2
31. Pronájem pozemku p.p.č. 179/20 a části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o celkové
výměře 100m2 p. Miroslavu Matouškovi, Tuněchody 30, výše nájmu 1,- Kč/1 m2/1 rok,
celkem tedy 100,-Kč ročně
32. Zpracování změny č. 2 ÚPN SÚ Kladruby (projednáno v ZM 29.4. a 24.9.2010) projektantem
ing. Pavlem Doležalem, Plzeň za cenu 208.000,- Kč bez DPH
33. Odkoupení domu čp.68 v Kladrubech v Revoluční ulici se st.p.č. 148/1 a p.p.č. 96/1 v k.ú.
Kladruby, majitel p.Vladimír Šebesta, za cenu 400.000,- Kč
34. Změnu kupujícího u pozemku p.p.č. 29/1 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra z manž. Jiřího a
Vlasty Bohuslavových na Lenku Bohuslavovou, bytem Stříbro, Na Vinici 1102 (prodej
odsouhlasen ZM dne 17.6.2010)
35. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003357/23 mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemky p.p.č. 95,606,580/9,583/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za
finanční náhradu 1.200,- Kč – el. přípojka k novým domům (pozemky od transformátoru)
36. Upřesnění výměry při prodeji pozemku v k.ú. Brod u Stříbra p. Karlu Koppovi, Plzeň – p.p.č.
1506/40 o výměře 183 m2 a p.p.č. 1476/16 o výměře 9m2. Prodej schválen ZM dne 15.4.2010
37. Směnu pozemků v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) :
- p. V.Konáš, Stříbro smění – p.p.č. 1476/14 o výměře 159 m2 a p.p.č. 1476/18 o výměře 8 m2
- město Kladruby smění – p.p.č. 1476/6 o výměře 177 m2

Rozdíl 10 m2 městu uhradí p. Konáš za cenu 200,- Kč/m2
38. Provedení hydroizolace u sklepů u ŠJ ZŠ v Kladrubech firmou Belas JS Stříbro s.r.o. –
navýšení ceny o 50.000,- Kč, celková cena 130.000,- Kč (nutné provedení výkopů okolo
sklepů)

Usnesení bylo jednomyslně odsouhlaseno.
Starostka města poděkovala všem přítomným za účast na dnešním zasedání a za práci za uplynulé
volební období.
Zasedání bylo ukončeno v 19.45 hodin.

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Jiří Pánek
Ing. Martin Čechura

Dne: 7.10.2010

