Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
11/2012
Datum: 27.06.2012
Usnesení:
I. Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí

:

1. Zápis č. 2/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 22.5.2012
2. Informaci o dotazu realitní kanceláře, která prodává nemovitost čp. 62 v Brodu u Stříbra za
jakou cenu by město nemovitost odkoupilo

II. Zastupitelstvo města
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17.

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 6.6.2012
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Ing. Tomáš Kasl, Jan Pospíchal, Blažena Šálová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Pavel Nový, Vladimír Šmahel
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č.1)
Změnu stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (SOČ) a
udělilo souhlas Mgr. Svatavě Štěrbové, starostce města k hlasování o této změně stanov na
jednání členské schůze SOČ
Odkoupení pozemku p.p.č. 102/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra městem Kladruby od p. Jana
Beneše, a to za cenu 50,-Kč (97 m2, cena celkem 4.850,-Kč) a zároveň odprodej části p.p.č.
2002/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře dle geom. plánu za cenu 50,-Kč/1 m2 + náklady
na GP + náklady na vklad práva do KN (tento postup se navrhuje z důvodu velkého rozdílu
ve výměře pozemků požadovaných p. Benešem ke směně)
Odkoupení pozemků p.p.č. 26 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 1437/1 a 1437/2 v k.ú.
Tuněchody u Stříbra formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Kladruby a p.
Miladou Buriánovou, bytem Pavlovice 99, která má náhradní restituce a uplatní je na výše
uvedené pozemky a město následně pozemky odkoupí od p. Burianové za cenu 30,- Kč/1 m2
Přijetí dotace od KÚ PK na projekt Kladrubské léto 2012 v částce 30.000 Kč
Přijetí dotace od KÚ PK na projekt Divadelní rok 2012 v částce 30.000 Kč
Přihlášku města Kladruby do projektu - Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. na akci Oprava povrchu
komunikací v MŠ Kladruby ve výši 547.671,91 Kč
Změnu usnesení č.10/2012 - II/12 - odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v
Kladrubech s tím, že kupujícím je Petra Krásná, Kostelní 94, Kladruby (výlučné vlastnictví)
Kupní smlouvu č. 44/950/12 uzavřenou mezi St.statkem Jeneč a městem Kladruby o odprodej
p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby o výměře 483 m2 za cenu 7.730,- Kč + náklady na vklad do KN
1000,-Kč
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a
firmou Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a
provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská
škola) na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a
firmou Freitag Project Development s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a
provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská
škola) na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a
firmou Europecon s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení a provozování fotovoltaické
elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech (mateřská škola) na p.č. 398/1. Cena
věcného břemene činí 1.000,-Kč/instalovaný kW/1rok

18. Uzavření smlouvy s firmou Sollaris s.r.o., Mírové náměstí 80, Kadaň na dodání
fotovoltaické elektrárny 12,42 kWp na budovu MěÚ Kladruby čp. 89 za cenu 557.533,Kč bez DPH
19. Uzavření smlouvy s firmou NWT, a.s., nám. Míru 1217, Hulín na dodání
fotovoltaické elektrárny do 30 kWp na budovu ZŠ Kladruby čp. 203 za cenu cca 600.000,- Kč
bez DPH (cena bude upřesněna)
20. Podání žádosti o koupi pozemků ve správě PF ČR dle § 17 odst. 3 písm. c) zákona č.
229/1991 Sb. – p.p.č. 1740/21 a p.p.č. 1740/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra (výměra 2558 m2 a
122 m2) – pozemky pod kompostárnu
21. Nákup 15 ks informačních tabulí na stávající naučnou stezku v ceně do 200.000,- Kč
včetně tisku

III. Zastupitelstvo města

revokovalo

:

1. Usnesení ZM ze dne 6.6.2012 č. 10/2012/II/28 (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na provozování FVE na budově ZŠ od firmy EuropEL s.r.o. Praha)

Zasedání přítomno : 12 členů ZM
Ze zasedání omluven : ing. Med, p. Brabcová, p. Králová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Mgr. Pavel Nový
Mgr.Vladimír Šmahel

Dne: 27.6.2012

