USNESENÍ
z 02. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
22.11.2018
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.
2.

Návrh rozpočtu na rok 2019.
Informaci o Výběrovém řízení prováděném Českou republikou – Ministerstvem obrany na
zajištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku –
pozemků nacházejících se v území bývalého vojenského cvičiště v k.ú. Stříbro, Milíkov u
Stříbra a Těchlovice u Stříbra.

II. SCHVALUJE:
Program jednání 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Monika
Berkyová, Blahoslav Kupec.
3. Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Jitka Soukupová, Karel Neuberger, MBA, Bc. Karel
Lukeš.
4. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
5. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
6. Počet 9 členů ve Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území
města Stříbra.
7. Rozdělení kompetencí působnosti uvolněných zastupitelů, neuvolněného místostarosty,
neuvolněných radních města Stříbra. Rozdělení kompetencí tvoří přílohu č. 03 tohoto
usnesení.
8. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva takto:
1.

Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru
Předseda komise
Člen výboru
Člen komise
Člen zastupitelstva bez
další funkcí

od 01.12. 2018
20 000 Kč
7 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 250 Kč
1 250 Kč

od 01.01.2019
nemění se
nemění se
nemění se
nemění se
nemění se
nemění se

1 000 Kč

nemění se

Jednotlivé odměny budou poskytovány až od dne 01.12.2018 po celou dobu funkčního období
2018 až 2022 v navržené výši a v případě nástupu náhradníků ode dne prvního zastupitelstva,
kterého se zúčastnil.
9. V souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu dvou či více
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za funkci za kterou
náleží odměna vyšší.
10. V případě personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí, (tj. v případě nového zvolení
místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
11. Odměny členů komisí a výborů budou poskytovány pouze podle předložené účasti na
jednotlivých zasedání výborů popř. komisí. Odměna dle docházky bude při neúčasti na
jednotlivých zasedáních krácena, popř. při neúčasti v celém měsíci nebude vyplácena.
Odměna nebude vyplacena ani v případě neodevzdání účasti jednotlivých členů výborů, popř.
komisí, do 05. dne následujícím po uplynulém měsíci.
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12. Záměr získání vlastnického nebo jiného práva k pozemkům nebo částem pozemků p.p.č.
1235/1, 1273/1, 1355/4 k.ú. Těchlovice u Stříbra, p.p.č. 933/1, 3146, 3153, 870, 949 k.ú.
Stříbro a to tak, aby byl zajištěn příjezd a přístup k nemovitostem v majetku města Stříbra a
dále záměr přípravy a realizace cyklostezky Stříbro – Otročín – Těchlovice + pozemky p.č.
1273/1 o přibližné výměře 348 m2, p.č. 1355/1 o přibližné výměře 8244 m2, 1355/4 o přibližné
výměře 5943 m2, 1355/5 o přibližné výměře 74 m2 a 1341/2 o přibližné výměře 8203 m2 v k.ú.
Těchlovice a p.č. 870 o přibližné výměře 7508 m2 v k.ú. Stříbro.
III. NESCHVALUJE:
1.

Záměr rekonstrukce budovy bývalé Záchranné služby v Alešově ulici 555, Stříbro na lékařský
dům.

IV. ODROČUJE:
1. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
2. Jmenování členů Kontrolního výboru.
V. ZŘIZUJE:
1.

Výbory Zastupitelstva města Stříbra – Výbor pro sport, kulturu a volnočasové aktivity, Výbor
pro zdravotnictví, sociálních otázky a pečovatelskou službu, Výbor výstavby, územního
plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra, Výbor pro veřejný pořádek a
bezpečnost občanů a Výbor pro části obce.

VI. VOLÍ:
1.
2.

Členy Finančního výboru:
Miroslav Votava, Roman Hnojský, Matěj Brzica, Eva Šilhavá, Miroslav Šimek, Ilona Novotná.
Předsedy výborů Zastupitelstva města takto takto:
Výbor pro sport, kulturu a volnočasové aktivity:
předseda: MUDr. Ing. Robin Šín, MBA
Výbor pro zdravotnictví, sociálních otázky a pečovatelskou službu:
předseda: Mgr. Monika Berkyová
Výbor výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra:
předseda: Karel Neuberger, MBA
Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů:
předseda: Bc. Karel Lukeš

3.

Výbor pro části obce:
předseda: Roman Hnojský
Členy Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města
Stříbra:
Miroslav Záhoř, Zdeněk Štybar, Pavel Spisar, Ladislav Stach, Jaroslav Kubeš, Petr Beneš,
Petr Tolar, Miroslav Šimek.

VII. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2018. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.11.2018
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3.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2019 ke
schválení na prosincovém jednání zastupitelstva.
V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.11.2018

4.

Vyjednat personální obsazení jednotlivých výborů Zastupitelstva města.
Z: starosta města
T: 12.12.2018

5.

V administrativním pořádku jmenovat tajemníky zřízených výborů Zastupitelstva města z řad
pracovníků Městského úřadu Stříbro.
Z: tajemník MěÚ
T: 12.12.2018

6.

Zajistit administrativní a jiné náležitosti spojené se zvolením předsedů výborů Zastupitelstva
města Stříbra.
Z: starosta města
T: 12.12.2018

7.

Dodržovat a pracovat v rámci schválených rozdělení kompetencí působnosti uvolněných
zastupitelů, neuvolněného místostarosty, neuvolněných radních města Stříbra. Rozdělení
kompetencí tvoří přílohu č. 03 tohoto usnesení.
Z: starosta, místostarosta,
radní města
T: průběžně

8.

Provedení veškerých administrativních a jiných opatření spojených se schválením odměn
neuvolněných členů zastupitelstva.
Z: starosta města
T: do konce funkčního období

9.

Odevzdávat nejpozději do 05. dne následujícím po uplynulém měsíci účast na jednotlivých
jednáních příslušných výborů, popř. komisí, MěÚ – finančnímu odboru.
Z: tajemník výborů,popř.
komisí
T: do konce funkčního období

10. Vést s Ministerstvem obrany ČR a jeho organizačními složkami jednání, se záměrem získání
vlastnického nebo jiného práva k pozemkům nebo částem pozemků p.p.č. 1235/1, 1273/1,
1355/4 k.ú. Těchlovice u Stříbra, p.p.č. 933/1, 3146, 3153, 870, 949 k.ú. Stříbro a to tak, aby
byl zajištěn příjezd a přístup k nemovitostem v majetku města Stříbra a dále záměr přípravy a
realizace cyklostezky Stříbro – Otročín – Těchlovice + pozemky p.č. 1273/1 o přibližné výměře
348 m2, p.č. 1355/1 o přibližné výměře 8244 m2, 1355/4 o přibližné výměře 5943 m2, 1355/5 o
přibližné výměře 74 m2 a 1341/2 o přibližné výměře 8203 m2 v k.ú. Těchlovice a p.č. 870 o
přibližné výměře 7508 m2 v k.ú. Stříbro.
Z: starosta města
T: 05.12.2018
Ve Stříbře dne:
………………………………………….
Ing. Václav Votava
starosta města Stříbra
Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

………………………………………..
Mgr. Monika Berkyová

………………………………………
Blahoslav Kupec
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Příloha č. 01
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. listopadu 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku p. č. 383/8 o výměře 800 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu
224.000,00 Kč včetně DPH dle platných předpisů, stanovenou dle Zásad prodeje města
Stříbra.
2.
Prodej pozemku p. č. 383/9 o výměře 801 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra panu
Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 224.280,00 Kč včetně DPH dle platných
předpisů, stanovenou dle Zásad prodeje města Stříbra.
3.
Prodej pozemku p. č. 383/10 o výměře 799 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 223.720,00 Kč včetně DPH dle platných
předpisů, stanovenou dle Zásad prodeje města Stříbra.
4.
Prodej pozemku p. č. 383/11 o výměře 730 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 204.400,00 Kč včetně DPH dle platných
předpisů, stanovenou dle Zásad prodeje města Stříbra.

III. PŘEVZETÍ ZÁVAZKŮ Z DŮVODU BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKU
1.
Převzetí závazků v souvislosti s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1899/2 o výměře 487
m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Stříbro od Státního pozemkového úřadu:
a) Sml. č. 1058C10/31 – Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx, Xxxx, Mgr.) –
vodovodní a kanalizační přípojka
b) Sml. č. 1059C10/31 - Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx, Xxxx) - vodovodní
a kanalizační přípojka
c) Sml. č. 1012C17/31 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě (Xxxx) – optický kabel

Zastupitelstvo města odročuje:
II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ ZA CENU NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLOU
1.
Prodej části pozemku p. č. 933/12 o výměře cca 1405 m2 z celkových 4873 m2 ostatní
plocha v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření firemního parkoviště firmě RSF Elektronik spol.
s r.o., se sídlem ve Stříbře, Forstova 1670 za cenu 400 Kč/1 m2 včetně DPH.
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Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 383/8 o
výměře 800 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a
paní Xxxx, bytem Stříbro, v za celkovou cenu 224.000,00 Kč včetně DPH dle platných
předpisů, stanovenou dle Zásad prodeje města Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 383/9 o
výměře 801 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za
celkovou cenu 224.280,00 Kč včetně DPH dle platných předpisů, stanovenou dle Zásad
prodeje města Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 383/10 o
výměře 799 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za
celkovou cenu 223.720,00 Kč včetně DPH dle platných předpisů, stanovenou dle Zásad
prodeje města Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 383/11 o
výměře 730 m2 orná půda v k. ú. Těchlovice u Stříbra panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za
celkovou cenu 204.400,00 Kč včetně DPH dle platných předpisů, stanovenou dle Zásad
prodeje města Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
III. PŘEVZETÍ ZÁVAZKŮ Z DŮVODU BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s převzetím závazků v souvislosti
s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1899/2 o výměře 487 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Stříbro od Státního pozemkového úřadu:
a) Sml. č. 1058C10/31 – Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx, Mgr.) – vodovodní
a kanalizační přípojka
b) Sml. č. 1059C10/31 - Smlouva o zřízení věcného břemene (Xxxx) - vodovodní a
kanalizační přípojka
c) Sml. č. 1012C17/31 – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě (Xxxx) – optický kabel
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 02. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22.11.2018

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2018
pozn. číslování RO navazuje na RO Rady a budou číslována vzestupně za celý rok 2018

42) Dotace - Výstavba MŠ Stříbro
Mimořádná splátka úvěru MŠ Stříbro

43) org. 547x - Čerpací stanoviště u Mže
org. 547x - Čerpací stanoviště u Mže - podíl k dotaci

Příloha č. 02 02. ZM 22.11.18 - Rozpočtová opatření.xls

48 410 647,23 Kč
-48 410 647,23 Kč

700 000,00 Kč
-700 000,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 22. listopadu 2018

ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI
UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, NEUVOLNĚNÉHO
MÍSTOSTAROSTY A RADNÍCH MĚSTA STŘÍBRA
STAROSTA:
Zastupování města navenek, právní úkony spojené s funkcí starosty.
Podepisování listin a smluv vyjma agendy svěřené odpovědným pracovníkům městského
úřadu v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu ve Stříbře a jejich pracovním
zařazením.
Vztahy města k ostatním stupňům veřejné správy.
Činnost samosprávných orgánů města:
• zastupitelstva města
• rady města
• místostarosty při pověření zastupováním
• městského úřadu a tajemníka
Činnost orgánů města v oblasti přenesené působnosti (přeneseného výkonu státní správy):
• zastupitelstva města (územní plánování)
• rady města (nařízení města)
• městského úřadu (výkon státní správy)
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Volební agenda.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
• Svaz měst a obcí České republiky
• Stříbrský region
• Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
• Euregio Egrensis
• MAS Český západ
• Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Spolupráce města Stříbra ve vztazích se zahraničními partnerskými městy.
Program rozvoje města a koncepční plánování v jednotlivých oblastech programu.
Působnost v oblasti ochrany obyvatelstva ve vojenské i civilní části, spolupráce s Armádou
ČR.
Působnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, řízení Městské policie, spolupráce
s Policií ČR.
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taj

Finanční záležitosti města a jeho ekonomika.
Zastupování města v soudních sporech.

Působnost samosprávy v oblastech:
• cestovního ruchu a propagace
• dopravy a spojů včetně MHD
• problematiky národnostních menšin
• nestátního neziskového sektoru (nadace, občanská sdružení, spolky, kluby, občanské
iniciativy)
• školství, vzdělávání, výchovy a mládeže
• kultury a společenských aktivit
• církví a náboženských organizací
• průmyslových a zemědělských společností
• Hospodářské komory
Činnost příspěvkových organizací, organizačních složek a dalších institucí zřízených
městem:
• Jednotka sboru dobrovolných hasičů
• Klub důchodců
• Základní školy, Mateřská škola a ZUŠ
• Dům dětí a mládeže Stříbro
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• komise havarijní a povodňová
• komise Sbor pro občanské záležitosti
• komise pro výchovu a vzdělávání
Koordinace činností a kontrola účasti města ve státních a přeshraničních dotačních titulech:

UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
Výkon ve všech oblastech představitele města na základě pověření při nepřítomnosti
starosty.
Podíl na řízení zasedání samosprávných orgánů města:
• zastupitelstva města
• rady města
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Koordinace činností a kontrola účasti města ve státních a přeshraničních dotačních titulech:
• Program podpory výstavby bytového fondu
• Fond rozvoje bydlení na území města Stříbra
• Státní fond životního prostředí
• Program regenerace MPR a MPZ
• Program záchrany architektonického dědictví
• Státní fond dopravní infrastruktury

Příloha č. 03 02. ZM 22.11.18 - Rozdělení kompetencí.doc

2/4

taj

•
•

Fondy Evropské unie
Další průběžně vznikající nebo dosažitelné fondy a dotační tituly

Působnost samosprávy v oblastech:
• výstavby, oprav a údržby u vlastní investiční činnosti města i u akcí ostatních investorů
• bydlení, bytového fondu a bytové problematiky
• životního prostředí a odpadového hospodářství
• energetiky a tepelného hospodářství
• obnovy historických památek
• majetek města a jeho inventarizace
• HIO a ORR
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
• Správa majetku města Stříbra, s.r.o.
• Městské muzeum
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• komise pro výběrová řízení
• komise Pracovní skupina programu regenerace MPZ Stříbro
• Bytová komise

NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
• Mikroregion Hracholusky
Činnost příspěvkových organizací, organizačních složek a dalších institucí zřízených
městem:
• Zdravotnické zařízení Stříbro
• Pečovatelská služba (Odbor sociální)
• Městské kulturní středisko Stříbro včetně oddělení Městské knihovny
Působnost samosprávy v oblastech:
• zdravotnictví a sociální problematiky
• vodního hospodářství
• obchodu, služeb, živnostenských sdružení
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• výbor kontrolní
• výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů
• výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu
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RADNÍ MĚSTA P. SOUČEK:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Komunální problematika částí města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov,
Otročín, Těchlovice.
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
• Lesy města Stříbra, s.r.o.
Působnost samosprávy v oblastech:
• tělovýchovy, sportu a využití volného času
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• finanční výbor
• výbor pro části města Stříbra
• výbor pro kulturu a sport a volnočasové aktivity

RADNÍ MĚSTA P. NEUBERGER:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
• Geoloci o.p.s.
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
• Nadace Jakoubka ze Stříbra
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
• výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra

Schváleno usnesením Rady města Stříbra ze dne 12.11.2018 a úkoly
místostarostů předloženy 02. zasedání Zastupitelstvu města Stříbra dne
22.11.2018.

Příloha č. 03 02. ZM 22.11.18 - Rozdělení kompetencí.doc

4/4

taj

