
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:    22/2014 
 Datum: 12.03.2014 

Usnesení: 
 
 
I.     Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
    
        1.   Protokol ČIŽP Plzeň o kontrole na dodržování platných předpisů o ochraně lesa 
        2.   Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví staveb v k.ú. Pozorka od MV ČR na Vojensko- 
              historické sdružení Kladruby 
 
 
 
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 11.12.2013 
2. Program zasedání ZM 
3. Návrhovou komisi v tomto složení : Mgr.Vladimír Šmahel, Ing. Tomáš Kasl, Anna Blažková 
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Blažena Šálová,  Ing. František Med 
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
6. Účetní závěrku města Kladruby za rok 2013; kdy ZM posoudilo  a) úplnost podkladů účetní 

závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní zjištění.  Předložená účetní závěrka 
poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky města Kladruby  

7. Výsledek hospodaření za rok 2013 
8. Tvorbu sociálního fondu r. 2014 přídělem ve výši 4% z ročního objemu vyplacených 

mzdových prostředků roku 2013, tj. částka 152.709,- Kč, která bude převedena z  
běžného účtu na sociální fond nejdéle do 31.3.2014  

        9.   Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Freitag Utility  
              Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9, firmou Solfarm.B s.r.o., Dřísy  12 a firmou  
              Solfarm. C s.r.o. Podnikatelská 545, Praha 9 na ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného  
              břemene p.p.č. 398/1 v k.ú. Kladruby , budova čp. 297 a zajištění společného  
              užívání nemovitostí pro montáž, provozování, údržbu a řízení fotovoltaických elektráren.  
              Výše úplaty za zřízení Služebnosti činí 1000,- Kč/instalovaný kWp/rok 
     10.   Smlouvu o kolektivním plnění uzavřenou mezi městem Kladruby a   ELEKTROWIN a.s.  o  
              zajištění sběru elektrozařízení/elektroodpadu ze solárních panelů a zajištění odděleného sběru  
              elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí solárních elektráren s celkovým  
              instalovaným výkonem nad 30 kW za podmínek ve smlouvě. Celková částka k úhradě do  
              31.12.2018  je 28.424,-Kč (výpočet dle přílohy č. 4 smlouvy)  + DPH. Platnost smlouvy do  
              31.12.2018.  Město si zvolí perioditu plateb - návrh 1 x ročně    
     11.   Odprodej soustruhu z objektu školních dílen formou obálkové soutěže na základě žádosti p.  
             Bohuslava Pírky, Kladruby s tím, že ZM  pověřuje  RM ke stanovení minimální ceny  
             soustruhu 
     12.   Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a RWE  
             GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí n/Labem na pozemek č. 240/1 v k.ú.  
             Pozorka u Kladrub, úplata za věcné břemeno 1.000,- Kč 
     13.   Plán činnosti finančního výboru na rok 2014   
     14.   Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014   
     15.  Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k      
            distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv č. 14_SOBS01_4120986506 uzavřené mezi      
            ČEZ Distribuce a.s. a městem Kladruby;  jedná se o lokalitu výstavby RD Kladruby - západ I.  
            etapa; podíl města na oprávněných nákladech spojených s připojením 23 ks odběrných míst  
            činí 287 500,-Kč 



     16.  Aktualizaci plánu společných zařízení v k.ú. Kladruby u Stříbra dle závěrů jednání sboru  
            zástupců vlastníků ze dne 29.01.2014 - komplexní pozemková úprava v k.ú. Kladruby u                
             Stříbra 
     17.   Návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví města Kladruby - komplexní pozemková     
             úprava v k.ú. Kladruby u Stříbra  
     18.   Zpracování projektové žádosti s LC GROUP s.r.o  -  Dopravní infrastruktura v lokalitě     
             Kladruby západ za cenu 68.000,-Kč bez DPH 
     19.   Zpracování projektové žádosti s LC GROUP s.r.o.  - Dopravní napojení obytné zóny Pozorka     
             za cenu 68.000,- Kč bez DPH 
     20.   Souhlasí s realizací projektu Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby západ a jeho  
             předložení do ROP NUTS II Jihozápad  
     21.   Souhlasí s realizací projektu Dopravní napojení obytné zóny Pozorka a jeho předložení do  
             ROP NUTS II Jihozápad  
     22.   Zajištění financování projektu Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby západ z rozpočtu  
             města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do výše 10 mil. Kč vč. DPH 
     23.   Zajištění financování projektu Dopravní napojení obytné zóny Pozorka z rozpočtu města v           
             případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do výše 6 mil. Kč vč. DPH 
     24.   Odměny členům ZM dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nař.vlády č. 459/2013 Sb.  
             ze dne 18.12.2013 - uplatňováno bude od 1.3.2014   
     25.   Snížení prodejní ceny nepotřebného materiálu - lavice z kina na částku 50,- Kč/1 lavice 
     26.   Seznam poskytnutých sponzorských darů na Učitelský ples ZŠ Kladruby 2014  
 
 
 
III.   Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
 
         1.   Odprodej pozemků města v k.ú. Benešovice dle požadavku LB Minerals Horní Bříza 
         2.   Odprodej části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub žadatelce p. Aleně Horákové, Vysočany 
               41, Bor s tím, že ZM doporučuje pouze pronájem uvedeného pozemku 
 
 
 
IV.  Zastupitelstvo města   p o v ě ř u j e   : 
 
        1.   Starostku města k zapracování usnesení bodů II/22 a 23 do rozpočtu města a do  
              rozpočtového výhledu města  
     
 
 
Zasedání přítomno    :  10 členů ZM  
Ze zasedání omluven :  J.Pospíchal, Mgr. P.Nový, H.Kunešová, V.Horák, J.Brabcová  
 
 
 
 
 
 
Zapsal:  Irena Löriková Dne: 12.3.2014 
 
Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 
 Blažena Šálová 
 Ing. František Med 
 


