
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     2/2010 
 Datum: 15.12.2010 

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

        1.    Informaci o provedení zápisu z ustavujícího zasedání ZM ze dne 8.11.2010 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Vojtěch Horák, Ing. Martin Čechura, Monika Králová 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Mgr. Vladimír Šmahel, Blažena Šálová 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení  (příloha č.1) 
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2010 (příloha č.2) 
7. Plán rozvoje města Kladruby na rok 2011 (příloha č. 3) 
8. Rozpočet města Kladruby na rok 2011  (příloha č.4) 
9. Vstup města Kladruby do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 
10. 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 

11. Odprodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ k p.p.č. 185/39 a k p.p.č. 178/39 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra Františku Dlhému, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč / 1 m2, výměra 
celkem (222 m2 + 3 m2) : 2  (podíl) = 112,5 m2 x cena 50,-Kč = 5.625,-Kč + náklady na 
vklad práva smlouvy 

12. Odkoupení p.p.č. 32/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2 m2 za cenu 50,-Kč/1 m2, 
vlastníci 1/3 ZEVYP, 1/3 p. Junek, a 1/3 p. Eberl , p.p.č. 32/37  o výměře 1 m2 a p.p.č. 32/38 
o výměře 1 m2  v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 50,-Kč/ 1m2, vlastníci ½ ZEVYP a ½ p. 
Stanislav Eberl 

13. Odkoupení níže uvedených pozemků od PF ČR  
  -  p.p.č. 1966 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 175 m2 

              -  p.p.č. 202/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1043 m2 
              -  p.p.č. 32/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 450 m2 
              -  p.p.č. 31/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 167 m2 
              -  p.p.č. 1099/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1262 m2 

14. Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u 
Kladrub 

15. Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku  
  -  p.p.č. 784/1 

              -  p.p.č. 786/1 
              -  p.p.č. 787/2 
              -  p.p.č. 353/3  vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žádost dle zák.č.569/1991 Sb.o pozemkovém fondu ČR 

16. Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 31/5, 32/36, 2062/2, 2062/9, 
2062/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky dotčeny stavbou komunikace Stříbrská ulice, 
žádost dle zák.č. 569/2010 Sb. 

17. Podání žádost na PF ČR o změnu pozemku p.p.č. 405/6 a 405/8 v k.ú. Vrbice u Stříbra z TTP 
na ostatní plochu, ostatní komunikaci  a následné podání žádosti o bezúplatný převod do 
vlastnictví města 

18. Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 291 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
19. Podání žádosti na PF ČR o  změnu využití pozemku a následné podání žádosti o bezúplatný 

převod do vlastnictví města – p.p.č. 179/21 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, dosavadní využití 
manipulační plocha, požadavek na ostatní komunikaci 

20. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., č. IP-12-
0001151/VB001 k pozemku p.p.č. 2063/1 a 2063/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka 
k p.p.č. 23, p. Lehečka, úplata za věcné břemeno 1000,-Kč vč. DPH 



21. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s., č. IE-12-
0003507/1  k pozemkům p.p.č. 27/1, 32/4, 32/9, st.173/3, 2009/2, 2009/4, 2063/1, 2063/3, 
2063/5 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. zemní kabel  Stříbrská ul., úplata za věcné 
břemeno 2520,-Kč vč. 20 % DPH 

22. Aktualizaci směrnice č. 13 pro tvorbu a použití sociálního fondu na rok 2011 a rozpočtu 
sociálního fondu na rok 2011 

23. Stravování pro rok 2011 
24. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích  
25. Odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech za nabídnutou cenu 

500.000,-Kč, žadatel Jaroslav Feifer, Slunečná 948, Nýřany 
26. Odměňování členů zastupitelstva města dle předloženého návrhu 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 15.12.2010 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Mgr. Vladimír Šmahel 
 Blažena Šálová 
 


