Zasedání zastupitelstva města
Číslo:
12/2016
Datum: 23.06.2016
Usnesení:
I.

Zastupitelstvo města
1.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

na

vědomí

:

Představení projektu Seniorpark u DPS v Kladrubech

II. Zastupitelstvo města
1.
2.
3.
4.
5.

vzalo

projednalo a s c h v á l i l o

:

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 6.4.2016
Program dnešního zasedání ZM
Návrhovou komisi v tomto složení : Ing. Ivana Strachotová, Mgr. Pavel Nový, Anna Blažková
Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM : Mgr. Vladimír Šmahel, Vojtěch Horák
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2015 vč. zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kladruby a příloh č. 1-10
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2016
Odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, p.p.č 580/140 celkové výměře
1172 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle pravidel schválených v ZM p. V. Pitkovi, Kladruby
Pronájem pozemků v k.ú. Vrbice o celkové výměře 17152 m2 (pozemky dle přílohy) p. J.
Koukolíkovi, Vrbice za cenu 0,30 Kč/m2. Využití pozemků pro potřeby jezdeckého klubu
Pronájem p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře 1184 m2 za cenu dle platného
sazebníku – 0,50 Kč/m2, p. E. Rypové, Vrbice
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2616 v k.ú. Kladruby u Stříbra od SPÚ
Odprodej pozemku č. 1578/6 a části p.p.č. 1044/1 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 136
m2 p. F. Dlhému, Kladruby dle platných a schválených podmínek za cenu 43,-Kč/m2 a náklady
související s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek kolek)
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a městem Stříbro o zabezpečení
výkonu funkce speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Brod u Stříbra a k.ú. Milevo dle předloženého návrhu
v rámci KoPÚ Brod u Stříbra s částí k.ú. Benešovice
Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu

III. Zastupitelstvo města

revokovalo

:

1. Usnesení ZM č. 11/2016 ze dne 6.4.2016, č. usnesení I/18 - Veřejnoprávní smlouvu mezi městem
Kladruby a městem Stříbro na výkon agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené
působností - agenda silničního správního úřadu
Zasedání přítomno : 15 členů ZM

Zapsal:

Irena Löriková

Ověřili:

Mgr. Svatava Štěrbová
Mgr. Vladimír Šmahel
Vojtěch Horák

Dne: 23.6.2016

