
 

Zasedání zastupitelstva města 
 Číslo:     9/2015 

 Datum: 16.12.2015 

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 21.10.2015 

2. Program dnešního zasedání ZM 

3. Návrhovou komisi v tomto složení :  Ing. Ivana Strachotová, Helena Kunešová, Jan 

Pospíchal  

4. Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM :  Martin Tůma, Anna Blažková 

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

6. Plán rozvoje města Kladruby na rok 2016 

7. Rozpočet města Kladruby na rok 2016 

8. Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/2015 a č. 5/2015, kterým bude schválený rozpočet 

narovnán se skutečným plněním ke dni 31.12.2015 

9. Změněné stanovy Sdružení obcí Černošín 

10. 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. 5  -  p.p.č. 580/141 o výměře 922 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelka 

                   p. T. Nevěčná, Stříbro 

               -   parcela č. 21 -  p.p.č. 580/128 o výměře 704 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelka p.  

                   A. Jarošová, Plzeň 

               -   parcela č. 19  -  p.p.č. 580/130 o výměře 938 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel  p. Ing.  

                   L. Fictum, Stříbro 

               -   parcela č. 17 -  p.p.č. p.p.č. 580/132 a 2493/5 o výměře 960 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra,  

                   žadatelé manželé Pokorných, Stříbro 

               -   parcela č. 20  - p.p.č. p.p.č. 580/129 o výměře 744 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel   

                   p. P. Popov, Tachov 

               -   parcela č. 9  -  p.p.č. 580/139 o výměře 810 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelé  

                   manželé Křenovi, bytem Milevo  

        11.   Odprodej pozemku p.p.č. 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 373 m2  

                manž. Matouškovým, Tuněchody,  za cenu 54,- Kč/m2 náklady spojené s prodejem  

                pozemku. Pozemky navazují na jejich nemovitost s tím, že záměrem je využití předmětných  

                pozemků pro umístění domovní ČOV a pro zasakování vyčištěných vod 

        12.   Odprodej části p.p.č. 1 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com s.r.o , Náměstí Svobody,  Planá  

                dle přiložené mapy; cena pozemku pro odprodej 48,- Kč/1m2 + náklady spojené s prodejem  

                pozemku  

        13.   Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením  

                stavby  na p.p.č. 2207 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a p. M. Duspivovou, 

                bytem Kladruby, za jednorázovou úplatu ve výši  5.000,- Kč. 

                (důvod : vedení dešťové a splaškové kanalizace pro lokalitu – Kladruby – západ) 

        14.   Nabytí pozemků od Plzeňského kraje do vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 2071/6 v k.ú.       

                Kladruby u Stříbra, p.p.č. 231/13 a 231/14 v k.ú. Pozorka u Kladrub (schváleno ZM  

                21.10.2015 – dořešení vlastnictví pozemků při výstavbě komunikace a chodníku) 

        15.   Vklad vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura, lokalita Kladruby - západ, I.etapa  

                v ceně 3.748.459,- Kč do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech 

        16.   Dodání garážových vrat do hasičské zbrojnice v Kladrubech od firmy Michael Janda,  

                Mánesova 497, Stříbro za cenu  64.402,- Kč + DPH 

        17.   Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2016 

       



       

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

 

        1.   Pronájem části p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra před bytovým domem čp. 266 žadatelům  

               K. Lechnýřové a B. Hlinkovi, Kladruby. Pozemek je veřejným prostranstvím a pozemkem  

               prochází vodovod. 

         2.   Odprodej p,p,č, 221/8 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Švecovým z důvodu přístupu k vodárně  

               a navazující cesty 

 

 

 

 

 

 

Zasedání přítomno : 13 členů ZM 

Ze zasedání omluvena : J. Brabcová, J.Větrovec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Irena Löriková Dne: 16.12.2015 

 

Ověřili: Mgr. Svatava Štěrbová  

 Martin Tůma 

 Anna Blažková 
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