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Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 27.1.2016
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Jiří Kurš, Mgr. Vladimír Šmahel, Blažena Šálová
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Helena Kunešová, Pavel Nový
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Účetní závěrku města Kladruby za rok 2015; kdy ZM posoudilo a) úplnost podkladů účetní
závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní zjištění. Zjistilo, že předložená
účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby. Dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. je pořízen písemný záznam o jmenovitém hlasování
Plnění rozpočtu města k 31.3.2016
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2016
Odprodej pozemku st.p.č. 52/5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 320 m2
p. M.Štíchové, Pozorka dle platných a schválených podmínek za cenu 100,-Kč/m2 a
náklady související s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek kolek)
Odprodej části p.p.č 1957/33 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuršovým, Kladruby za cenu
500,- Kč/m2 a s tím, že náklady související s prodejem pozemku bude hradit žadatel (GP,
1000,- Kč správní poplatek). Jedná se o narovnání skutečného stavu, kdy došlo k zaplocení
městského pozemku + DPH dle platného zákona
Odprodej části p.p.č. 1958/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuvíkovým, Kladruby za cenu
100,- Kč/m2 a s tím, že náklady související s prodejem pozemku bude hradit žadatel (GP,
1000,- Kč správní poplatek). Byla zjištěna nesrovnalost s hranicí plotu
Odprodej p.p.č. 580/131 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1057 m2 p. M. Holákovi, Stříbro
a sl. I. Bílé, Stříbro na výstavbu RD v lokalitě Kladruby- západ dle schválených podmínek,
cena 650,- Kč/m2 + DPH
Odprodej pozemku p.p.č. 580/126 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1003 m2 p. V. Kociánovi,
Kladruby na výstavbu RD v lokalitě Kladruby - západ dle platných a schválených podmínek,
cena 650,- Kč/m2 + DPH
Převod p.p.č. 35 v k.ú. Milevo do vlastnictví města Kladruby na základě smlouvy o převodu
privatizačního majetku č. 130/15 se Státním pozemkovým úřadem
Podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 na p.p.č. 146
v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 401 m2 do vlastnictví města Kladruby
Smlouvu o u zavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu, Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1, kNN č. IV- 120010794 společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností JH projekt s.r.o
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 83/1, 126/2, 2008/10 v k.ú. Láz
u Kladrub uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení Elektro
Wellmont, s.r.o.
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kladruby a městem Stříbro na výkon agendy
speciálního stavebního úřadu v přenesené působností - agenda silničního správního úřadu
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2207 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi
městem Kladruby a p. M. Duspivovou, Kladruby (důvod : vedení dešťové a splaškové kanalizace
pro lokalitu – Kladruby – západ)

20. Tvorbu sociálního fondu r. 2016 přídělem ve výši 4% z ročního objemu vyplacených
mzdových prostředků roku 2015, tj. částka 168.444,- Kč, která bude převedena z běžného
účtu na sociální fond nejdéle do 30.4.2016
21. Předložený seznam pomístních jmen v k.ú. Brod u Stříbra pro společnost Georeal spol s.r.o
22. Pojmenování ulice v lokalitě Kladruby-západ na ulici Západní
23. Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2016
24. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v lokalitě Kladruby-západ p.č. 580/86,
580/119, 582/1, 2007/1, 2493/1 na zřízení a provoz plynárenského zařízení, uzavřenou mezi
městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupené firmou RWE
Distribuční služby, s.r.o. Brno. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč
bez DPH
25. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na
převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby
„Středotlaký plynovod a přípojky pro 22 RD – I.etapa, lokalita Kladruby západ“ za cenu
693.935,- Kč vč.DPH
26. Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ Kladruby na poskytnutí
finančního daru na podporu činnosti MŠ, kterou je předškolní výchova a vzdělávání dětí

II. Zastupitelstvo města

neschválilo

:

1. Žádost manželů Davídkových, Zdiby o odprodej p.p.č. 1459/1 a části p.p. 1642 a 1462/2 v k.ú.
Brod u Stříbra, které jsou ve vlastnictví města Kladruby z důvodu, že probíhají pozemkové
úpravy a do té doby nebudou probíhat žádné transakce
2. Žádost V. Dubce, Stříbro a V. Zíky, Brod o dlouhodobý pronájem pozemku č. 717/3 v k.ú. Brod
u Stříbra o výměře 4043 m2 k rozšíření chovu daňků z důvodu, že pozemek se nachází v aktivní
zóně stanoveného záplavového území a z důvodu nesouhlasu Povodí Vltavy

Zasedání přítomno : 14 členů ZM
Ze zasedání omluvena : E.Pomyjová
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