
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    18/2013 
 Datum: 26.06.2013 

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

1. Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 6.5.2013 
2. Program dnešního zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Ing. Tomáš Kasl, Blažena Šálová, Vojtěch Horák 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Mgr. Vladimír Šmahel, Josef Větrovec 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č.1) 
6. Bez výhrad celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2012  

v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
Kladruby za rok 2012 a příloh č. 1-8  (příloha č.2) 

7. Účetní závěrku města Kladruby za rok 2012, která poskytuje v rozsahu posuzovaných 
požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 
města Kladruby  

8. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2013 (příloha č. 3) 
9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby mezi 

městem Kladruby a obcí Benešovice. Jedná se o trasu připravovaného vodovodního 
přivaděče z Vrbice do obce Benešovice, kdy stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví 
města 
- a)  smlouva na p.p.č. 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub 
- b)  smlouva na p.p.č. 2584/2 v k.ú. Benešovice 

10. Odprodej pozemku p.p.č. 22/2 v k.ú. Milevo za účelem umístění mobilní buňky, výměra 
pozemku 294 m2 p. Otto Šavlovi, Kruhová 1251, Stříbro za cenu 90,- Kč/m2 + cena za 
vytýčení skutečné hranice pozemku. Upozornění, že pozemek je v ÚP určen k bytové 
výstavbě 

11. Pronájem části pozemku p.p.č. 185/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra (vedle  RD čp. 268 
v Zahradní ul. v Kladrubech), o výměře 140 m2 p. Jaroslavě Brabcové, Kladruby, Hřbitovní 
304 za cenu 4,- Kč/m2 

12. Přijetí sponzorských darů na rockový festival KladRockFest konaný dne 8.6.2013  
 - Zevyp, spol. s r.o. Kladruby -  2.000,- Kč 
 - Truhlářství Krásný a syn Kladruby - 1.000,- Kč 
 - Autodoprava Václav Nedvěd, Kladruby - 1.000,- Kč 
 - Autodoprava Milan Naruševič, Kladruby - 1.000,- Kč 
 - Zikostav s.r.o. Kladruby - 2.000,- Kč 

13. Uzavření darovací smlouvy s firmou Kermi, s.r.o. Stříbro na částku 10.000,- Kč a firmou  
Zikostav s.r.o. Kladruby na částku 2.000,- Kč na podporu hudebního festivalu Kladrubské 
léto 2013 

14. Uzavření smlouvy o reklamě s firmou Stafiko Stav Domažlice na částku 5.000,- Kč, Vak KV 
na částku 10.000,- Kč, Anton Clemens na částku 8.000,- Kč, Kooperativa pojišťovna na 
částku 5.000,- Kč, Promonasta Sytno na částku 5.000,- Kč, Kolowratovy lesy Diana na 
částku 7.000,- Kč, Ge Money Bank na částku 10.000,- Kč na podporu hudebního festivalu 
Kladrubské léto 2013 

15. Přijetí dotace od Krajského úřadu PK, odboru kultury ve výši 20.000,- Kč na zajištění 
hudebního festivalu Kladrubské léto 2013  

16. Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč obci Kvíčovice, okr. Domažlice na škody 
způsobené povodněmi 

17. Odprodej pozemků č. 102/5, 102/9 a 2002/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 2758 
m2 p. Milanu Naruševičovi, Kladruby, Zadní 347 za cenu 150,- Kč/m2, tj. 413.700,- Kč s 
tím, že kupní cena bude uhrazena do 1 roku od podepsání kupní smlouvy 



18. Odprodej j druhé poloviny pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod  (výměra bude  upřesněna GP) 
manž. Sedlákovým, Plzeň, za cenu 331,- Kč/m2 

19. Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad na projekt "Regionální muzeum Kladrubska" uzavřenou mezi městem Kladruby a 
Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Č.Budějovicích 

20. Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické elektrárny 
umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 uzavřené dne 29.3.2013 mezi Městem 
Kladruby jako Povinným a společností europecon s.r.o.  jako Oprávněným (dále jen 
„Původní smlouva“) a převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících 
z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.C s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností Solfarm.C s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za 
zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní 
smlouvy. 

21. Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické elektrárny 
umístěné na p.č. st. 131/1 a budově č.p. 80 uzavřené dne 29.3.2013 mezi Městem 
Kladruby jako Povinným a společností europecon s.r.o.  jako Oprávněným (dále jen 
„Původní smlouva“) a převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících 
z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.C s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností Solfarm.C s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“). Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za 
zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní 
smlouvy. 

22. Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické elektrárny 
umístěné na p.č. st. 357 a budově č.p. 359 uzavřené dne 29.3.2013 mezi Městem 
Kladruby jako Povinným a společností Freitag Project Development s.r.o. jako 
Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv a povinností 
Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen 
„Nová smlouva“).Původní smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. 
Podmínky sjednané v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové 
smlouvě. Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen 
nárok Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku 
na úplatu do zániku Původní smlouvy. 

23. Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické elektrárny 
umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 uzavřené dne 28.3.2013 mezi Městem 
Kladruby jako Povinným a společností Freitag Project Development s.r.o. jako 
Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv a povinností 
Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen 
„Nová smlouva“).Původní smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. 
Podmínky sjednané v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové 
smlouvě. Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen 
nárok Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku 
na úplatu do zániku Původní smlouvy. 

24. Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické elektrárny 
umístěné na p.č. st. 393 a budově bez č.p.  uzavřené dne 7.5.2013 mezi Městem 
Kladruby jako Povinným a společností europEL s.r.o. jako Oprávněným (dále jen 
„Původní smlouva“) a převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících 



z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.A s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností Solfarm.A s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za 
zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní 
smlouvy. 
 

 
Zasedání přítomno : 10 členů ZM 
Ze zasedání omluven : Ing. Čechura, p. Králová 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 28.6.2013 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová  
 Mgr. Vladimír Šmahel 
 Josef Větrovec 
 


