Zasedání zastupitelstva města
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projednalo a s c h v á l i l o :

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 11.3.2015
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Jiří Kurš, Eva Pomyjová, Blažena Šálová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Pavel Nový, Vojtěch Horák
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č. 1)
Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2014 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kladruby a příloh č. 1-7 (příloha č. 2)
Odměňování členů zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 52/2015 ze dne 27.3.2015 dle
předloženého návrhu s platností od 1.5.2015 (příloha č. 3)
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., nám.
Generála Píky 8, Plzeň na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský
celek Kladrubské lesy s.r.o. s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 za cenu 589.875,- Kč vč.
DPH (471,90 Kč/1 ha lesní půdy vč. DPH, celkem cca 1250 ha lesní půdy)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a Státním
pozemkovým úřadem – pro stavbu „Kanalizace v jihozápadní části obce Milevo“ p.p.č.
1940/1 a 1950/1 v k.ú. Milevo, výše úplaty 100,-Kč za 1 bm, minimální úplata 1000,- Kč
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Kladruby a a.s.
Průmysl kamene, Příbram ohledně umístění stavby kanalizačního potrubí v rámci akce
„Kanalizace v jihozápadní části obce Milevo“ na pozemku č. 1931/1 v k.ú. Milevo, výše
úplaty 200,- Kč/1bm
Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č.240/1 v k.ú. Pozorka - přeložení plynárenského
zařízení v rámci stavby „Kladruby – Pozorka – úpravy MK“, uzavřenou s RWE GasNet, výš
úplaty 1.000,- Kč + DPH
Pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Karlu Špringlovi, Milevská 321,
Kladruby pro zajištění přístupu o ploše 170 m2 s tím, že pronajatý pozemek bude využíván
pouze pro převádění dobytka, v žádném případě zde nebude budován vjezd na pozemek (z
důvodu odtokových poměrů) a nebude zde prováděno žádné kácení. Jakékoli zásahy do
pozemku budou předem konzultovány na MěÚ Kladruby a prováděny pouze na základě
písemného stanoviska.
Odprodej pozemku p.p.č. 71 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2 a p.p.č. 70/1 v k.ú. Láz
u Kladrub o výměře 534 m2, žadatel p. Jaroslav Mašát, Láz 34; cena dle zásad 48,- Kč/1m2,
tzn. výměra celkem 1068 m2 x cena 48,-Kč/1m2 = 51.264,-Kč
Realizaci směny pozemků mezi městem Kladruby a p. Špringlem dle GP
- p. Špringl převede do vl. města
- 1953/113 o výměře 97 m2
- 2063/7 o výměře 39 m2
- 1953/112 o výměře 226, celkem 362 m2
- město Kladruby převede do vlastnictví p. Špringla
- 1953/111 o výměře 256 m2
- 1953/110 o výměře 17 m2
- 1953/109 o výměře 89 m2; celkem 362 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
Odkoupení pozemků
- pozemek 15/2 o výměře 10 m2 od Jiřiny Michálkové za cenu 50,-Kč/ 1 m2
- pozemek 14/5 o výměře 10 m2 od Mileny Palmové za cenu 50,-Kč/1m2
z důvodu dořešení přístupu do zahrad a nemovitostí v Revoluční ulici v Kladrubech. Náklady
nesou obě strany rovným dílem.
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Směnu pozemků mezi městem Kladruby a Českým rybářským svazem, MO Stříbro; jedná se o
pozemky pod hrází Výrovského rybníku
- město převede do vlastnictví rybářskému svazu vše k.ú. Brod u Stříbra dle GP
- st.p.č. 124/5 o výměře 30 m2
- st.p.č. 124/6 o výměře 26 m2
- st.p.č. 124/3 o výměře 183 m2
- st.p.č. 124/2 o výměře 146 m2
- st.p.č. 124/4 o výměře 8 m2; celková výměra ke směně 393 m2
- rybářský svaz převede do vlastnictví města:
- p.p.č. 1462/1 o výměře 293 m2
- p.p.č. 1462/6 o výměře 100 m2, celková výměra ke směně 393 m2
Náklady za vklad práva do KN jsou na vrub ČRS MO Stříbro.
Uzavření nové kupní smlouvy s Milanem Naruševičem, Kladruby, Zadní 347 , kdy
předmětem prodeje bude p.p.č. 2488 o výměře 3942 m2 a p.p.č. 102/3 o výměře 97 m2 s tím,
že rozdíl ve výměře (1184 m2) bude doplacen, a to ve výši 40,-Kč/1 m2, tj. cena celkem
47.360,- Kč
Uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených se zabezpečením pečovatelské služby
s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov za dohodnutou cenu
34.400,- Kč
Odprodej budovy bývalé knihovny v Brodu čp. 24
Zrušení výjezdové jednotky SDHO Vrbice (ev.č. 327 181) – jednotka je již dlouhodobě zcela
nefunkční a není zařazena v požárním poplachovém plánu kraje

II. Zastupitelstvo města

ukládá :

1/2015
a) Starostce města prověřit možnost doplnění vyhlášky o čistotě a veřejném pořádku a
vyhlášky o místních poplatcích o zákaz a určení podmínek prodeje na VP
b) Starostce města zrušit ve vyhlášce o místních poplatcích poplatek za ubytování
2/2015
- Starostce města zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby – Rekonstrukce staré
budovy ZŠ Kladruby

Zasedání přítomno : 14 členů ZM
Ze zasedání omluvena : p.Kunešová
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