
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    17/2013 
 Datum: 06.05.2013 

Usnesení: 
I.     Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
    
        1.   Zápis č. 2/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 16.4.2013  
 
 
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 13.3.2013 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Mgr. Vladimír Šmahel, Monika Králová, Anna 

Blažková 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Ing. František Med, Blažena Šálová 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
6. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2013  
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a RWE  GasNet, s.r.o.  

k pozemkům Okružní ulice Kladruby – právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právo 
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a  
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou europEL 
s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny na 
střeše budovy ZŠ Kladruby, st.p.č. 393 o výměře 505 m2 (jídelna ZŠ). Cena věcného 
břemene činí 1.000,- Kč/instalovaný kW/rok 

9. Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Solfarm.B s.r.o., Dřísy  
               12 na dodávku fotovoltaické elektrárny na střeše budovy bez č.p. na st.p.č. 391 o výměře 928  
               m2, na p.p.č. 1999/1 o výměře 7060 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře 2296 m2 vše v k.ú.  
               Kladruby u Stříbra za cenu 599.088,- Kč + DPH 
      10.   Nabídku firmy Aquapol spol. s r.o. Tábor na vlhkostní průzkum a návrh sanace domu  
              čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech dle přílohy za cenu 68.885,- Kč vč. 15% DPH 
      11.   Pronájem p.p.č. 1437/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 283 m2 vlastníkům  nemovitosti  
              čp. 30 v Tuněchodech (Jana a Miroslav Matouškovi), kteří předmětný pozemek využívají   
              jako přístup k nemovitosti, na dobu 5 let, roční nájemné  0,50 Kč/1 m2 
      12.   Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 26 v k.ú. Brod u Stříbra  
               o výměře 73 m2 s vlastníky nemovitosti čp. 23 v Brodu (Zdeněk Polivka), kteří předmětný  
               pozemek využívají jako přístup k nemovitosti, na dobu 5 let, roční nájemné 0,50 Kč/1 m2 
      13.   Pronájem pozemku p.p.č. 1544  v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 844 m2 p. Janu  
              Turkovi, Stříbro, Americká 1570,  na dobu 5 let  za cenu 0,50 Kč/1 m2/1 rok (z důvodu  
              způsobu využívání pozemku - včelín) 
      14.   Odprodej j pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod  o výměře 1500 m2 (výměra bude  
              upřesněna GP) manž. Sedlákovým, Plzeň, a to odprodej poloviny pozemku, na kterém stála  
              chata za cenu dle vyhlášky 225,- Kč/ m2 a doplatek nájmu za poslední 3 roky za cenu 4,-  
              Kč/m2/rok. Prodej druhé poloviny pozemku bude předmětem jednání příštího zasedání ZM 
      15.   Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň s.r.o. na  
              zajištění aktivit řízení projektu "Regionální muzeum Kladrubska za cenu 178.500,- Kč +  
              37.485,- Kč DPH tj. celkem 215.985,- Kč 
      16.   Odprodej majetku města : 
              -  traktor Zetor 7011 nejvyšší nabídce, nejnižší podání 130.000,- Kč 
              -  travní traktor GR 1600 II nejvyšší nabídce, nejnižší podání 60.000,- Kč 
              -  svářečka a usměrňovač za cenu 700,- Kč 
              a  p o v ě ř u j e   radu města k zajištění prodeje výše uvedeného majetku 
      17.   Darovací smlouvu uzavřenou mezi MŠ Kladruby a firmou NET4GAS, s.r.o. o přijetí  



              finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ Kladruby 
         
 
III. Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 

 
       1.  Odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p.Václavu Zlotorovičovi, Plzeň. 
            ZM trvá na nájemním vztahu, neboť město nemůže zaručit přístup na dotčený pozemek.   
            Přístup vede přes p.p.č. 353/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra a tento je ve vlastnictví  SPÚ (Státní  
            pozemkový úřad) ČR 
 
 
 
Zasedání přítomno : 10 členů ZM 
Ze zasedání omluven : p. Pospíšil,p. Pospíchal, p. Brabcová, Ing. Čechura, Ing. Kasl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 10.5.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Ing. František Med 
 Blažena Šálová 
 


