Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
8/2015
Datum: 21.10.2015
Usnesení:
I. Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí

:

1. Informaci o záměru vybudování kapličky v k.ú. Kladruby (křižovatka – Brod-Láz)

II. Zastupitelstvo města

projednalo a s c h v á l i l o

:

1. Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 26.8.2015
2. Program dnešního zasedání ZM
3. Návrhovou komisi v tomto složení : Mgr. Vladimír Šmahel, Eduard Kvasnička, Eva
Pomyjová
4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Jiří Kurš, Josef Větrovec
5. Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
6. Plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2015
7. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2015
8. Odprodej stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Kladruby –
západ (pozemky označené pracovními čísly 1-22), cena 650,-Kč/1 m2 + sazba DPH platná
dle zákona k datu převodu pozemku těmto níže uvedeným žadatelům:
- parcela č. 8 – p.p.č. 580/8, 2064/8 a 582/51 o celkové výměře 2026 m2, žadatel J.
Nedvěd ml., Kladruby
- parcela č. 9 – p.p.č. 580/139 o výměře 810 m2, žadatel J. Kuchař, Záchlumí a J.
Pospíšilová, Kladruby
- parcela č. 10 – p.p.č. 580/138 o výměře 937 m2, žadatel H. Kokrmentová, Kladruby,
a J. Nuhlíček, Konstantinovy Lázně
- parcela č. 11 – p.p.č. 580/137 a 582/25 o celkové výměře 943 m2, žadatel J. a V.
Prantlovi, Kladruby
- parcela č. 12 – p.p.č. 580/136, 583/8 a 582/26 o celkové výměře 1035 m2, žadatel L. a
J. Kuršovi, Kladruby
- parcela č. 13 – p.p.č. 2493/2 a 580/135 o celkové výměře 832 m2, žadatel J. a J.
Pospíchalovi, Kladruby
- parcela č. 14 – p.p.č. 2493/3 a 580/134 o celkové výměře 1029 m2, žadatel T. Vrba,
Stříbro a L. Pazourková, Zhoř
- parcela č. 15 – p.p.č. 2493/4 a 580/133 o celkové výměře 960 m2, žadatel J.
Novohradský, Plzeň
- parcela č. 22 – p.p.č. 580/127 o výměře 709 m2, žadatel N. Naruševičová, Kladruby
- parcela č. 56 – p.p.č. 580/5 a 580/118 o celkové výměře 737 m2, žadatel O. Naruševič,
Kladruby
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Kladruby a Kamenolomy ČR s.r.o. za
roční nájemné ve výši 43.566,-Kč/rok, z důvodu rozšíření předmětu nájmu - jedná se o část
nyní p.p.č. 2567 v k.ú. Kladruby u Stříbra
10. Přijetí dotace od Plzeňského kraje na zabezpečení pečovatelské služby DPS Kladruby
ve výši 3.397,-Kč
11. Dořešení vlastnictví pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub a k.ú. Kladruby – výstavba
komunikace a chodníku dle návrhu :
a) podání žádosti na KÚ PK o bezúplatný převod těchto pozemků:
- p.p.č. 2071/6 o výměře 111 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
- p.p.č. 231/13 o výměře 299 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 231/14 o výměře 8 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub
b) odprodej pozemku p.p.č. 240/6 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 1 m2 manželům

12.

13.

14.
15.
16.
17.

Semorádovým, Pozorka za cenu 100,-Kč + náklady za vklad práva do KN
c) odkoupení pozemku p.p.č. 292/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 3 m2 od p. J.
Bláhy, Bor, za cenu 100,-Kč/1m2 s tím, že město uhradí poplatek za vklad práva do KN
Odprodej p.p.č. 1909/13 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com s.r.o. za cenu 48,- Kč/1m2 až po
provedení vytýčení skutečné hranice předmětného pozemku. Veškeré náklady spojené
s odprodejem nemovitosti budou uhrazeny kupujícím
Odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra (nad vjezdem) L. Bohuslavové,
Stříbro, za cenu 48,-Kč/1m2 + veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (GP, vklad
práva do KN)
Věcné břemeno č. 2530831 na p.p.č. 784/1 v k.ú. Vrbice a umístění liniové stavby – ČEZ,
vedení NN (pozemek je předmětem žádosti města o převod od SPÚ)
Podnájem pozemků v k.ú. Vrbice č. 784/1, 786/1, 787/2 - nájemce HS Kladruby – Vrbice,
pozemky jsou součástí dohody 3M07/31 (pozemky jsou předmětem žádosti města o převod
od SPÚ)
Bezúplatný převod pozemků od SPÚ formou privatizačního projektu v k.ú. Vrbice u Stříbra
- p.č. 405/6, 405/8 a v k.ú. Pozorka u Kladrub – p.č. 237, 291, 248
Opravu morového sloupu na náměstí v Kladrubech – socha výdusa dle historické kopie
Panny Marie za cenu 59.800,- Kč bez DPH

III. Zastupitelstvo města

neschválilo

:

1. Odprodej pozemků - části p.p.č. 1909/18 a části p.p.č. 1916/1 v k.ú. Milevo,
žadatel firma Milevo.com. – p. A. Morgenstern z důvodu, že se jedná se o pozemek
přímo navazující na komunikaci a druhý pozemek je před domem čp. 12 – veřejné
prostranství. Pokud se jedná o užívání předmětných pozemků pro zajištění vjezdů na
pozemek, ZM nemá námitek k využívání těchto pozemků s tím, že pokud bude nutné
provést jakékoli úpravy pozemku pro vjezd, požadujeme předložení záměru úprav
2. Odprodej či směnu pozemků č. 301/1, 321/4, 321/19, 301/2, 333/1, 335/3, 332/1,
333/2, 321/21, 332/3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žadatel p. M. Ježior, Zruč – Senec

IV. Zastupitelstvo města
1/2015

uložilo

:

Starostce města
zjistit stanoviska MěÚ Stříbro a DI Policie ČR Tachov k obnově kapličky v k.ú.
Kladruby (křižovatka Brod – Láz)

Zasedání přítomno : 14 členů ZM
Ze zasedání omluvena : J. Brabcová

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Jiří Kurš
Josef Větrovec

Dne: 21.10.2015

