Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
12/2012
Datum: 26.09.2012
Usnesení:
I. Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí

:

1. Zápis č. 3/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 11.9.2012

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 27.6.2012
2. Program dnešního zasedání ZM
3. Návrhovou komisi v tomto složení : Mgr. Pavel Nový, Ing. František Med, Mgr. Vladimír
Šmahel
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Vojtěch Horák, Josef Větrovec
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2012
7. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2012
8. Výprodej nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu s tím, že k navrženým
cenám bude připočteno DPH a školní majetek bude před výprodejem převeden městu
9. Podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic o bezúplatný
převod pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly dotčeny stavbou
chodníku v Brodu u Stříbra
- P.p.č. 1606/2 o výměře 71 m2
- P.p.č. 1606/3 o výměře 24 m2
- P.p.č. 1665/1 o výměře 278 m2
- P.p.č. 1666/3 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IV-12-007992/VB/001 Kladruby,
Husova 393, OZE, kNN , p.p.č. 1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a
ČEZ Distribuce, a.s. - jedná se o novou skříň SR622 u transformátoru v parku pod základní
školou – z důvodu FVE. Náhrada za věcné břemeno 1000,-Kč
11. Podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic o bezúplatný převod
pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly dotčeny stavbou chodníku
Kladruby u Stříbra a Pozorka u Kladrub – stavby bezbariérové propojení kláštera se středem
města. Jedná se o pozemky:
- p.p.č. 2071/4 o výměře 100m2
- P.p.č. 2236 o výměře 393 m2
- P.p.č. 2237 o výměře 704 m2
- P.p.č. 2238 o výměře 90 m2
- P.p.č. 2239/2 o výměře 103 m2
- P.p.č. 2240 o výměře 87 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 231/12 o výměře 1869 m2
- P.p.č. 300 o výměře 546 m2
- P.p.č. 301/1 o výměře 333 m2
- P.p.č. 231/4 o výměře 60 m2
- P.p.č. 231/5 o výměře 61 m2
- P.p.č. 231/11 o výměře 599 m2
- P.p.č. 299 o výměře 296 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub
12. Podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod p.p.č. 1992/6 v k.ú.
Kladruby u Stříbra a p.p.č. 2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města (jedná se o
pozemek u ČOV a u výjezdu z dílen v Revoluční ulici)

13. Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k,ú. Milevo (jedná se o kat. hranici,
kterou tvoří řeka v úseku obou směrů od silničního mostu přes silnici Kladruby - Milevo za
kamenolomem)
14. Podání žádosti na PF ČR o pronájem p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub včetně následného
podání žádosti o úplatný převod do vlastnictví města Kladruby formou privatizačního projektu
(rybník u kláštera)
15. Přijetí dotace pro ZŠ Kladruby od MŠMT - EU peníze školám - Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost - v současné době poskytnuto 60% z návrhu tj. 566.545,20 Kč
16. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stamoza s.r.o. Cheb na akci "Výměna
vodovodních řadů v obci Tuněchody" za cenu 752.972,78 Kč + 20% DPH tj. 150.594,56 Kč,
celkem 903.567,34 Kč
17. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Plzeň na akci "Kladruby,
Kostelní ulice - kanalizační a dešťové přípojky a stavební úpravy místní komunikace" za cenu
1.947.101,- Kč + 20% DPH tj. 389.420,- Kč, celkem 2.336.521,- Kč
18. Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Rynholec na
akci Kladruby - víceúčelové hřiště, za cenu 1.668.666,85 Kč + 20% DPH tj. 333.733,37 Kč,
celkem 2.002.400,22 Kč
19. Prodloužení nájmu honebních pozemků ve vlastnictví města Kladruby v k.ú. Brod
u Stříbra, k.ú. Benešovice a k.ú. Kladruby u Stříbra Honebnímu společenstvu Kladruby - Brod
u Stříbra za stávajících podmínek do 15.3.2023
20. Nákup materiálu na kanalizaci v obci Láz v ceně 150.000,- Kč

Zasedání přítomno : 13 členů ZM
Ze zasedání omluveni : ing. Kasl, p. Blažková

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Vojtěch Horák
Josef Větrovec

Dne: 26.9.2012

