
 

                           Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     7/2015 

 Datum: 26.08.2015 

Usnesení: 

 

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

        1.    Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 1.7.2015 

2. Program dnešního zasedání ZM 

3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Pavel Nový, Anna Blažková, Josef Větrovec  

4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Helena Kunešová, Blažena Šálová 

5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  

6. Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.7.2015 

7. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2015  

8. Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Kladruby a Českým   

               hydrometeorologickým ústavem Praha o realizaci stavby vodního díla limnigrafické stanice  

               na řece Úhlavce – dotčené pozemky p.p.č. 453/1 a 2582 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemky  

               za kamenolomem  před můstkem přes silnici na Milevo)  

        9.    Pronájem části p.p.č. 186/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. V. Cuřínovi, Pozorka dle upřesněného  

               rozsahu na místě se žadatelem 

      10.    Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1909/1 v k.ú. Milevo o výměře 1912 m2 do vlastnictví  

               Plzeňského kraje 

      11.    Podmínky prodeje nemovitosti čp. 24 v obci Brod u Stříbra (nejnižší podání 280.000,- Kč) 

      12.    Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou AgNET  

               p. Jiří Šperl, Stříbro , platba 10,-Kč za 1 m2 záboru, dle skutečného zaměření 

      13.    Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřenou mezi  

               městem Kladruby a SÚS PK – jedná se o p.p.č. 1946/1 v k.ú. Milevo – uložení kanalizace  

               protlakem  pod silnicí č. III/20316 v km cca 4,47 se založením chráničky 

      14.    Dořešení ceny za přípojky kanalizace v Kostelní ulici v Kladrubech tak, že spoluúčast osob  

               žijících v Kostelní ulici bude 12.000,- Kč + cena šachty 

      15.    Cenu  stavebního pozemku v lokalitě Kladruby – západ – 650,- Kč za 1 m2 + sazba DPH  

               platná dle zákona k datu převodu pozemku 

      16.    Regulativy pro výstavbu nových RD v lokalitě Kladruby - západ 

      17.    Pronájem pozemku p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem zřízení zahrádek 

          

 

II.  Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 

 
       1.   Odprodej části p.p.č. 2484 v k.ú. Kladrubyu Stříbra  p. J. Jašovi, Kladruby za účelem  

             obnovení kapličky  

       2.   Odprodej pozemku p.p.č. 400/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. D. Sudzinovi, bytem Skřice  

             za účelem výstavby RD, neboť předmětný pozemek není řešen v územním plánu města  

             Kladruby 

 

Zasedání přítomno : 12 členů ZM 

Ze zasedání omluveni :  J. Pospíchal, M. Tůma, J. Brabcová 

 

Zapsal:  Irena Löriková Dne: 26.8.2015 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová 

 Blažena Šálová 

         Helena Kunešová 
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