USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.09.2017
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 10/V/4, 22/III/5, 25/VII/9, 17, 26/VII/1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27/III/1, 2
Trvá: 23/V/12, 33/IV/11 c), d), e), 39/IV/18, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13,
15, 16/V/10, 19/V/8, 21/V/9, 10, 23/VI/3, 24/VI/2, 6, 7, 25/VII/4, 16, 26/VII/2, 3, 5, 6
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 33/IV/11 c), d), e), 39/IV/18, 2/VII/4
Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stříbro opakované
veřejné projednání ze dne 24.08.2017.
Dopis manželů Fialových k budově bývalého výpočetního střediska v Revoluční ulici.
Zápis z 26. jednání Finančního výboru ze dne 12.09.2017.
Zápis z 24. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
04.09.2017.
Zápis z 23. jednání Kontrolního výboru ze dne 11.09.2017.
Zápis z 15. a 16. jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze
dne 12.06.2017 a ze dne 11.09.2017.
Zápis z 12. a 13. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 12.06.2017
a ze dne 06.09.2017.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Karel Ticháček,
PhDr. Jitka Soukupová.
3. Návrhovou komisi ve složení: Josef Balvín, Ing. Vladislav Moravec, Ing. Miroslav Šimek.
4. Předřazení bodu č. 9 – Poděkování občanům, kteří zasáhli při loupeži v místním klenotnictví,
před bod č. 2 – Kontrola plnění usnesení.
5. Prodloužení termínu u úkolů: 23/V/12 do 31.12.2017 a 23/VI/3 do 08.11.2017,
6. Vyřazení úkolu 24/VI/6.
7. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
8. Odkoupení budovy České spořitelny na pozemcích st. č. 843/1 o výměře 625 m2 zastavěná
plocha a nádvoří pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně a st. č. 843/2 o výměře
192 m2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr – pam. zóna – budova, pozemek
v památkové zóně obě v k. ú. Stříbro za odhadní cenu 6 500 000,00 Kč od vlastníka České
spořitelny a. s., Praha, Olbrachtova 1929/62. Na pozemcích ani na budově nejsou evidována
žádná omezení vlastnického práva.
9. Znění a uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016 mezi městem Stříbro, se
sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177, zastoupené Bc. Karlem
Lukešem, starostou města a společností SMP CZ, a.s. se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00
Praha 8, IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147, zastoupené Ing. Martinem Doksanským,
předsedou představenstva, uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.
10. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
11. Střednědobý výhled na období 2019 až 2023 uvedený v příloze č. 03 tohoto usnesení.
12. Úpravu závazného ukazatele pro rok 2017, kterým je stanoven objem finančních prostředků
čerpaných na mzdy Mateřské školy Stříbro, příspěvkovou organizací, na výši 62 500 Kč bez
nároku na navýšení provozního příspěvku.
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13. Smlouvu o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany mezi městem Stříbro a obcí
Vranov, uvedenou v příloze č. 5 tohoto usnesení.
14. V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zapracovat podnět žadatele Mlékárna Stříbro s.r.o., Revoluční 845,
Stříbro, do pořizované Změny č. 2 Územního plánu Stříbro.
III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.

IV. ODROČUJE:
1.

a) Uzavření smlouvy mezi Městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o., o smlouvě budoucí kupní na
pozemky a budovy v katastrálním území Stříbro:
- p.č. 1025/93 o výměře 34810 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/93 o výměře 35214 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. st. 2816 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. st. 2807 o výměře 112 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. 1025/1 o výměře 14220 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/1 o výměře 127586 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/95 o výměře 26 m2, ostatní plocha – zeleň,
- p.č. st. 2817 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. 1025/131 o výměře 34548 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/1 o výměře 127586 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/112 o výměře 584 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/14 o výměře 4903 m2, ostatní plocha – zeleň,
- p.č. 1025/114 o výměře 1359 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/115 o výměře 2167 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/119 o výměře 4194 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/120 o výměře 623 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/117 o výměře 85169 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/123 o výměře 1328 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/122 o výměře 1 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- p.č. 1025/2 o výměře 1089 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/5 o výměře 162 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/5 o výměře 464 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. st. 2843 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
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p.č. st. 2844 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. st. 2845 o výměře 482 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2854 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. st. 2868 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 1560, jiná stavba,
- p.č. st. 2856 o výměře 776 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
občanského vybavení,
- p.č. st. 2857 o výměře 485 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2858 o výměře 858 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2874 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2861 o výměře 768 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2862 o výměře 1356 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 2863 o výměře 1355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 3371 o výměře 96 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. st. 2885 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. st. 2883 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
občanského vybavení,
- p.č. st. 2882 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. 1025/128 o výměře 1145 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/77 o výměře 149 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/6 o výměře 66 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/127 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 3591 o výměře 472 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. st. 2881 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
všechny v k.ú. Stříbro (dále jen „Pozemky“), přičemž pozemky vzniklé oddělením z původních
pozemků budou odděleny na základě geometrických plánů č. 3485-144/2016 a 3553170/2017 vyhotovených Radkem Petráškem (dále jen „smlouva o smlouvě budoucí“)
uzavírané za účelem převodu Pozemků, jejíž znění je přílohou tohoto usnesení, která nahradí
a zruší dosavadní úpravu právních vztahů mezi Městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. (t. j.
Smlouvu účastníků sdružení uzavřenou dne 3.2.2009 ve znění pozdějších dodatků, spolu se
Stanovami zájmového sdružení právnických osob Stříbro Waystone Development z.s.p.o.
(dále jen „Sdružení“) (oba dokumenty jsou dále označovány jako „Původní smlouvy“), a
všechna jednání potřebná ke zrušení Původních smluv a jejich nahrazení smlouvou o smlouvě
budoucí,
b) Uzavření smlouvy o zákazu zatížení a zcizení pozemků zřízené jako věcné právo ve
prospěch Waystone CZ s.r.o., kterou se zřídí toto věcné právo na pozemcích a budovách
v katastrálním území Stříbro:
- parc. č. 1025/1 o výměře 14220 m2, ostatní plocha,
- p.č. 1025/2 o výměře 1089 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- parc. č. 1025/6 o výměře 66 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/77 o výměře 149 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/95 o výměře 26 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/131 o výměře 34548 m2, ostatní plocha
- parc. č. 3591 o výměře 472 m2, ostatní plocha,
- parc. č. st. 2807 o výměře 112 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. st. 2816 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. st. 2817 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- parc. č. st. 2843 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
-
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parc. č. st. 2844 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2845 o výměře 482 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2854 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2868 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2856 o výměře 776 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2857 o výměře 485 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2858 o výměře 858 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2861 o výměře 768 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2862 o výměře 1356 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2874 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2863 o výměře 1355 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2881 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2882 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2883 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 2885 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. st. 3371 o výměře 96 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
parc. č. 1025/5 o výměře 162 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p. č. 1025/5 o výměře 464 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/93 o výměře 34810 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p. č. 1025/93 o výměře 35214 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/112 o výměře 584 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p. č. 1025/14 o výměře 4903 m2, ostatní plocha,
- parc. č. 1025/114 o výměře 1359 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- parc. č. 1025/115 o výměře 2167 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- parc. č. 1025/117 o výměře 85169 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- parc. č. 1025/119 o výměře 4194 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- parc. č. 1025/120 o výměře 623 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- parc. č. 1025/122 o výměře 1 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha - jiná
plocha,
- parc. č. 1025/123 o výměře 1328 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- parc. č. 1025/127 o výměře 5 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- parc. č. 1025/128 o výměře 1145 m2, ostatní plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha - jiná plocha.
přičemž pozemky vzniklé oddělením z původních pozemků budou odděleny na základě
geometrického plánu č. 3485-144/2016 vyhotoveného Radkem Petráškem, za účelem
zajištění závazků Města Stříbro vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí v souladu s čl.
2.3 smlouvy o smlouvě budoucí, a všechna jednání potřebná za účelem vkladu tohoto
věcného práva do katastru nemovitostí,
c) Uzavření smlouvy o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitostem,
kterou bude zrušeno věcné břemeno užívání pro rozvoj území zřízené na pozemcích a
budovách v katastrálním území Stříbro:
- p.č. st. 2816 o výměře 44 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. st. 2807 o výměře 112 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. st. 2817 o výměře 53 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. 1025/2 o výměře 1089 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
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p.č. st. 2843 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
p.č. st. 2844 o výměře 21 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
p.č. st. 2845 o výměře 482 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2854 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
p.č. st. 2868 o výměře 194 m2, zastavěná plocha a nádvoří, č.p. 1560, jiná stavba,
p.č. st. 2856 o výměře 776 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
občanského vybavení,
p.č. st. 2857 o výměře 485 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2858 o výměře 858 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2874 o výměře 352 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2861 o výměře 768 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2862 o výměře 1356 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 2863 o výměře 1355 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
p.č. st. 3371 o výměře 96 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
p.č. st. 2885 o výměře 91 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
p.č. st. 2883 o výměře 538 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
občanského vybavení,
p.č. st. 2882 o výměře 73 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
p.č. 1025/77 o výměře 149 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/6 o výměře 66 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 3591 o výměře 472 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. st. 2881 o výměře 447 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
p.č. 1025/14 o výměře 2222 m2, ostatní plocha – zeleň,
p.č. 1025/109 o výměře 380 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/111 o výměře 725 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/112 o výměře 584 m2, ostatní plocha - zeleň,
p.č. 1025/5 o výměře 162 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/93 o výměře 34810 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/114 o výměře 1359 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/115 o výměře 2167 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/117 o výměře 85169 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/119 o výměře 4194 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/120 o výměře 623 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/122 o výměře 1 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/123 o výměře 1328 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/127 o výměře 5 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/128 o výměře 1145 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/131 o výměře 34548 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/1 o výměře 14220 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
p.č. 1025/15 o výměře 39864 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
p.č. 1025/76 o výměře 1461 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha jiná plocha,
p.č. 1025/103 o výměře 404 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p. č. 1025/93 o výměře 35214 m2, ostatní plocha,
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p.č. 1025/116 o výměře 5344 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/118 o výměře 2020 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149158 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/7 o výměře 470 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/121 o výměře 88 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/7 o výměře 2509 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/124 o výměře 302 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p. č. 1025/5 o výměře 464 m2, ostatní plocha,
- p.č. 1025/125 o výměře 297 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. 1025/126 o výměře 42 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikne
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/76 o výměře 2950 m2, ostatní plocha jiná plocha,
- p.č. st. 2866 o výměře 626 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
občanského vybavení,
- p.č. st. 2875 o výměře 505 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná
stavba,
- p.č. st. 3365 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., stavba
technického vybavení,
- p.č. st. 2877 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. 1025/4 o výměře 166 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/9 o výměře 287 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/21 o výměře 404 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/94 o výměře 10598 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/69 o výměře 446 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
- p.č. 1025/73 o výměře 34 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/74 o výměře 244 m2, ostatní plocha - jiná plocha,
- p.č. 1025/75 o výměře 972 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace.
přičemž pozemky vzniklé oddělením z původních pozemků budou odděleny na základě
geometrického plánu č. 3485-144/2016 vyhotoveného Radkem Petráškem, ve prospěch
Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. zapsané do katastru nemovitostí pod č.j. V1336/2009-410 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 3.2.2009) (výše
uvedené věcné břemeno dále jen jako „Služebnost“), a podepsání všech dalších potřebných
dokumentů a podání návrhu na katastr nemovitostí, aby byla vymazána Služebnost v souladu
s čl. 2.4 a 10.2 smlouvy o smlouvě budoucí.
a) Zrušení a vstup do likvidace zájmového sdružení právnických osob Stříbro Waystone
Development z.s.p.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ 720 29 617
(dále jen „Sdružení“) podle čl. 6 stanov Sdružení a všechna další jednání potřebná ke
zrušení a zániku Sdružení a provedení jeho likvidace v souladu s čl. 2.6 a 10.2 smlouvy o
smlouvě budoucí, která bude uzavřena mezi Městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. se
sídlem Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1, IČ 282 45 628, zejména jmenování Ing.
Vladimíra Müllera, narozeného 7. dubna 1971, bytem Měsíční 1798, 252 28 Černošice,
likvidátorem Sdružení a hlasování za Město Stříbro jako člena Sdružení na zasedání
kontrolní rady Sdružení pro návrh na zrušení a likvidaci Sdružení, a to po zápisu vkladu
zákazu zcizení a zatížení Pozemků (jak jsou definovány ve smlouvě o smlouvě budoucí) ve
prospěch Waystone CZ s.r.o. do katastru nemovitostí a po ukončení platnosti Smlouvy
účastníků sdružení, uzavřené dne 3.2.2009 mezi Městem a Waystone CZ s.r.o., (dále jen
„Smlouva účastníků sdružení“), podle čl. 2.5 smlouvy o smlouvě budoucí.
b) Jmenování tří členů kontrolní rady Sdružení a náhradníka do kontrolní rady Sdružení za
Město v souladu s čl. 3 odst. 1 stanov SdruženÍ.
-

2.
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V. VYDÁVÁ:
1.

Změnu č. 1 Územní plán Stříbro po ověření, že návrh územního plánu není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České Republiky, ve znění Aktualizace č. 1 z 15.04.2015, se
Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1 z 01.04.2014,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172, § 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou opatření obecné povahy.

VI. 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. Zajistit sepsání kupní smlouvy na odkoupení budovy České spořitelny na pozemcích st. č.
843/1 o výměře 625 m2 zastavěná plocha a nádvoří pam. zóna – budova, pozemek
v památkové zóně a st. č. 843/2 o výměře 192 m2 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
– pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně obě v k. ú. Stříbro za odhadní cenu
6 500 000,00 Kč od vlastníka České spořitelny a. s., Praha, Olbrachtova 1929/62. Na
pozemcích ani na budově nejsou evidována žádná omezení vlastnického práva.
Z: místostarosta
T: průběžně
3. Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo ze
dne 30.06.2016 mezi městem Stříbro, se sídlem Masarykovo nám.1, Stříbro, IČ: 00260177,
DIČ: CZ00260177, zastoupené Bc. Karlem Lukešem, starostou města a společností SMP CZ,
a.s. se sídlem Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147,
zastoupené Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 30.09.2017
4. Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.09.2017
5. Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Střednědobého výhledu na období
2019 až 2023 uvedeného v příloze č. 03 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí
FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.10.2017
6. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením úpravy závazného
ukazatele pro rok 2017, kterým je stanoven objem finančních prostředků čerpaných na mzdy
Mateřské školy Stříbro, příspěvkovou organizací, na výši 62 500 Kč bez nároku na navýšení
provozního příspěvku.
Z: ředitelka MŠ
T: 15.10.2017
7. Zabezpečit administrativní opatření spojené s podpisem smlouvy o sdružení prostředků na
jednotku požární ochrany mezi městem Stříbro a obcí Vranov, uvedené v příloze č. 5 tohoto
usnesení.
Z: starosta města
T: 30.10.2017
8. a) Zajistit zveřejnění oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Stříbro opatřením obecné
povahy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,
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b) Zajistit zveřejnění Změny č. 1 Územního plánu Stříbro způsobem umožňující dálkový
přístup.
Z: vedoucí OVÚP
T: 30.10.2017
9. Předat podnět žadatelů zpracovateli změny č. 2 Územního plánu Stříbro (AF-CITYPLAN s.r.o.)
a zapracovat je do návrhu změny č. 2 ÚP Stříbro.
Z: vedoucí OVÚP MěÚ
T: 30.10.2017
10. Vytvořit harmonogram činnosti Komise k převodu majetku TJ Baník Stříbro na město a tento
předložit ke schválení zastupitelstvu a předložit stavebně technické posouzení nemovitostí ve
vlastnictví TJ Baník Stříbro.
Z: p. Souček + vedoucí HIO
MěÚ
T: 13.12.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Karel Ticháček

………………………………………..
PhDr. Jitka Soukupová

8

Příloha č. 01
usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. září 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 208/2 o výměře cca 53 m2 z celkových 7844 m2
ostatní plocha (zeleň) v k. ú. Stříbro za cenu, která je vypočtena dle Zásad pro stanovení
smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra ve výši 400 Kč včetně DPH/m2 a
navýšena o finanční částku vydanou za vyhotovení geometrického plánu.
Text záměru:
a)
přesné určení nemovitosti:
Část pozemku p. č. 208/2 o výměře cca 53 m2 z celkových 7844 m2 ostatní plocha
(zeleň) v k. ú. Stříbro zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním úřadem pro Plzeňský
kraj, Katastrální pracoviště Tachov za účelem opravy příkrého svahu za domem a
stavby plotu, který by oddělil oba pozemky.
b)
účel prodeje
Oprava příkrého svahu za domem a stavba plotu, který by oddělil oba pozemky.
c)
způsob ochrany nemovitosti
pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně
d)
omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3200/1 o výměře cca 30 m2 z celkových 5017 m2
ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Stříbro za cenu, která je vypočtena dle Zásad
pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra ve výši 400 Kč
včetně DPH/m2 a navýšena o finanční částku vydanou za vyhotovení geometrického plánu.
Text záměru:
a)
přesné určení nemovitosti:
Část pozemku p. č. 3200/1 o výměře cca 30 m2 z celkových 5017 m2 ostatní plocha
(ostatní komunikace) pod garážemi pozemek st. č. 1430 a 1431 v k. ú. Stříbro
b)
účel prodeje
Urovnání majetkových vztahů k pozemku pod garážemi.
c)
způsob ochrany nemovitosti
pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně
d)
omezení vlastnického práva
Věcné břemeno (podle listiny)

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemku p. č. 1402/594 o výměře 10m2 orná půda, odděleného GP č. 354147/2017 z pozemku p. č. 1402/62 orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx bytem Stříbro,
Xxxx za účelem zarovnání hranic pozemku a za cenu 8.235,00 Kč vč. DPH.
Způsob úhrady kupní ceny:
 platba bude uhrazena jednorázově nejpozději do 15-ti pracovních dnů po
obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou

1

2.
Prodej pozemku p. č. 2997/173 o výměře 67m2 orná půda a odděleného GP č. 356142/2017 z pozemku p. č. 2997/173 orná půda v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Stříbro,
Xxxx, za účelem lepšího dispozičního rozmístění a parkování při případné stavbě rodinného
domu a za celkovou cenu 30.309,00 Kč vč. DPH.
Způsob úhrady kupní ceny:
 platba bude uhrazena jednorázově nejpozději do 15-ti pracovních dnů po
obdržení kupní smlouvy a to před podpisem prodávající stranou

III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Odkoupení části pozemku p. č. 1838/2 o výměře cca 8 m2 z celkových 544 m2 zahrada a
část pozemku st. č. 957 o výměře cca 18 m2 z celkových 374 m2 obě k.ú. Stříbro do
majetku města od paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za cenu 400,00 Kč/m2. Na pozemcích
nejsou žádná omezení vlastnického práva, která by se vztahovala k chodníku.
2.
Odkoupení pozemku p. č. 1843/5 o výměře 17m2 zahrada, odděleného GP z pozemku p.
č. 1843/4 zahrada v k. ú. Stříbro od Ing. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx z důvodu trvalého
záboru na pozemku vlastníka (městský chodník) za cenu obvyklou 400,00 Kč/m2, celkem
6.800,00 Kč.

IV. NÁVRH NA SMĚNU POZEMKŮ:
1.
Směnu pozemku p. č. 1402/596 o výměře 45 m2 odděleného od pozemku p. č. 1402/75
o původní výměře 743 m2 zahrada ve vlastnictví manželů Xxxx za pozemek p. č. 1402/595
o výměře 45m2 odděleného od pozemku p. č. 1402/62 o původní výměře 648 m2 orná půda
ve vlastnictví města Stříbra, obě v k.ú. Stříbro. Cena obou pozemků je shodná, tj. 400 Kč/m2
– celkem 18.000,00 Kč včetně DPH. Oddělení pozemků provedl geodet Radek Petrášek a
zpracoval v GP č.3541-47/2017.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
V. ŽÁDOST O SOUHLASNÉ STANOVISKO:
1.
Udělení souhlasu s koupí pozemků p. č. 30/1 o výměře 185 m2 a 30/2 o výměře 158 m2
oba ostatní plocha v k. ú. Lhota u Stříbra od Státního statku Xxxx manželům Xxxx, bytem
Lhota u Stříbra 2.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
a) Zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 208/2 o výměře cca 53 m2
z celkových 7844 m2 ostatní plocha (zeleň) v k. ú. Stříbro za cenu, která je vypočtena
dle Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra ve
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výši 400 Kč včetně DPH/m2 a navýšena o finanční částku vydanou za vyhotovení
geometrického plánu.
b) Zajistit stanovisko paní ředitelky MŠ Stříbro k případnému prodeji pozemku.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3200/1 o výměře cca 30 m2
z celkových 5017 m2 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Stříbro za cenu, která je
vypočtena dle Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města
Stříbra ve výši 400 Kč včetně DPH/m2 a navýšena o finanční částku vydanou za vyhotovení
geometrického plánu.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Sepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1402/594 o výměře 10m2 orná půda a
odděleného GP č. 3541-47/2017 od pozemku p. č. 1402/62 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Stříbro, Xxxx za účelem zarovnání hranic pozemku a za cenu
8.235,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Sepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2997/173 o výměře 67m2 orná půda a
odděleného GP č. 3561-42/2017 z pozemku p. č. 2997/173 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, za účelem lepšího dispozičního rozmístění a parkování při
případné stavbě rodinného domu a za celkovou cenu 30.309,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ:
1.
Zajistit vyhotovení GP na oddělení části pozemku p. č. 1838/2 o výměře cca 8 m2
z celkových 544 m2 zahrada a část pozemku st. č. 957 o výměře cca 18 m2 z celkových
374 m2 obě k.ú. Stříbro a následné sepsání kupní smlouvy na odkoupení části pozemků p.
č. 1838/2 a st. č. 957 obě k.ú. Stříbro podle skutečné výměry do majetku města od paní
Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za cenu 400,00 Kč/m2. Na pozemcích nejsou žádná omezení
vlastnického práva, která by se vztahovala k chodníku.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Sepsat kupní smlouvu na koupi pozemku p. č. 1843/5 o výměře 17m2 zahrada,
odděleného GP z pozemku p. č. 1843/4 zahrada v k. ú. Stříbro od Ing. Xxxx, bytem
Stříbro, Xxxx z důvodu trvalého záboru na pozemku vlastníka (městský chodník) za cenu
obvyklou 400,00 Kč/m2, celkem 6.800,00 Kč.

3

V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

IV. NÁVRH NA SMĚNU POZEMKŮ:
1.
Zajistit sepsání smlouvy na směnu pozemku p. č. 1402/596 o výměře 45 m2 odděleného
od pozemku p. č. 1402/75 o původní výměře 743 m2 zahrada ve vlastnictví manželů Xxxx
za pozemek p. č. 1402/595 o výměře 45m2 odděleného od pozemku p. č. 1402/62 o původní
výměře 648 m2 orná půda ve vlastnictví města Stříbra, obě v k. ú. Stříbro. Cena obou
pozemků je shodná, tj. 400 Kč/m2 – celkem 18.000,00 Kč včetně DPH. Oddělení pozemků
provedl geodet Radek Petrášek a zpracoval v GP č.3541-47/2017.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

V. ŽÁDOST O SOUHLASNÉ STANOVISKO:
1.
Jednat se Státním statkem Jeneč o podmínkách koupě pozemků p. č. 30/1 o výměře 185
m2 a 30/2 o výměře 158 m2 oba ostatní plocha v k. ú. Lhota u Stříbra pro město Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: 30.10.2017
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Příloha č. 02
usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. září 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017

1) Snížení org. 547x Protipožární odběrný objekt u řeky Mže
Zřízení hydrantu u budovy JSDH

-118 000,00 Kč
118 000,00 Kč

2) Navýšení ZU č. 9 Výdaje HIO, kap. 9
Snížení org. 547x Protipožární odběrný objekt u řeky Mže
Snížení ZU č. 2, org. 207x Výdaje úřadu, kap. 99
Snížení ZU č. 12 Výdaje HIO, kap. 32
Rezerva města

1 500 000,00 Kč
-100 000,00 Kč
-260 000,00 Kč
-1 000 000,00 Kč
-140 000,00 Kč

3) Lesní hospodářské osnovy
Podíly k dotacím

4) Územní studie plochy STR-SM-3
Navýšení příjmů 2. tř. - nedaňové

5) Nákup budovy č.p. 666
Navýšení příjmů - 3. třída - kapitálové

6) Navýšení org. 292x Oprava uvolněných hradeb
Rezerva města

7) Navýšení org. 546x Výstavba MŠ
Rezerva města
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234 722,20 Kč
-234 722,20 Kč

111 804,00 Kč
111 804,00 Kč

6 500 000,00 Kč
6 500 000,00 Kč

250 000,00 Kč
-250 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč
-2 500 000,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. září 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :

Střednědobý výhled 2019 - 2023
a) Doba trvání dlouhodobých závazků města v tis. Kč:
Dlouhodobé závazky:

trvání dl. závazku:
do roku 2026
předpoklad mimořádné splátky při proplacení dotace EU =
- splátka půjčky na předfinancování akcí z dotací
do roku 2027 48.400 tis. Kč; 12.000 tis. Kč ….
EU
počátek splácení je od 01.01.2021
- splátka půjčky revitalizace náměstí

- vyčleněné prostředky na údžbu památek opravených z Norských fondů do roku 2023 dle
podmínek dotace

100,00

b) Výhled 2019 - 2023
v tis. Kč

2019

I.PŘÍJMY CELKEM

II. VÝDAJE CELKEM
z toho

2022

2023

117 800,00

118 261,50

118 261,50

118 725,31

119 191,43

17 343,43
0,00
16 970,62
53 000,00

17 663,43
0,00
17 016,53
12 000,00

17 788,43
0,00
17 002,78
0,00

17 808,43
0,00
16 947,07
30 000,00

17 908,43
0,00
17 140,73
15 000,00

175 379,94 155 399,01 135 982,75 136 662,85 137 063,53

CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY

z toho

2021

205 114,05 164 941,46 153 052,71 183 480,80 169 240,59

daňové
nedaňové
kapitálové
dotace neinvestiční
dotace investiční

z toho

2020

REZERVA MĚSTA

131 179,94

131 599,01

132 182,75

132 462,85

133 263,53

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

REZERVA RADY

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ÚČELOVÁ REZ. - NA D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

44 200,00

23 800,00

3 800,00

4 200,00

3 800,00

III. SALDO: příjmů a výdajů

29 734,11

9 542,45

17 069,96

46 817,95

32 177,06

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM

-29 734,11

-9 542,45

-17 069,96

-46 817,95

-32 177,06

-49 289,66
-889,66
0,00
-48 400,00

-12 889,66
-889,66
0,00
-12 000,00

-1 904,18
-889,66
-1 014,52
0,00

-31 904,18
-889,66
-1 014,52
-30 000,00

-16 904,18
-889,66
-1 014,52
-15 000,00

40 000,00
40 000,00

20 000,00
20 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

521,26
490,00
31,26

350,69
295,00
55,69

364,44
295,00
69,44

495,85
300,00
195,85

302,19
300,00
2,19

-20 965,71

-17 003,48

-15 530,22

-15 409,62

-15 575,07

-50,00
-50,00

-50,00
-50,00

-50,00
-50,00

-50,00
-50,00

-50,00
-50,00

19 084,29

3 046,52

-15 480,22

-15 359,62

-15 525,07

ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli

KAPITÁLOVÉ

a) splátky půjček (další výdaje)

položka

- splátka půjčky náměstí
- splátka úvěru na financování dotačních akcí
- mimořádná splátka z dotace

8124
8124

b) půjčky, úvěry a použití fondů
- úvěr na financování dotačních akcí

c) použití ost.fondů

- použití FRBMS
- použití sociálního fondu

c) použití volných prostředků

(krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů

položka 8901
v souvislosti s DPH
Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a
půjček)
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SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 7
„Stříbro – soubor městského opevnění, 1.etapa – oprava
vnější a vnitřní zdi, aktualizace stavu 2013“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
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03/2016
ZHS160027

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 30.6. 2016 podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku,
v platném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany
OBJEDNATEL:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupená::
IČO:
DIČ:

Město Stříbro
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Bc. Karel Lukeš, starosta města
002 60 177
CZ 002 60 177

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
ZHOTOVITEL:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
271 95 147
CZ27195147
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Komerční banka, a.s.
141510186/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 7
ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku
1. 1.Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla na základě skutečnostÍ zjištěných
v průběhu stavby. Rozsah změny předmětu díla je specifikován oceněným soupisem prací – viz
příloha č.1 tohoto dodatku.

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 7
„Stříbro – soubor městského opevnění, 1.etapa – oprava
vnější a vnitřní zdi, aktualizace stavu 2013“
1. 2.Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Tímto dodatkem
uvedená v odst. 3.1 článku III. Cena díla, a to následujícím způsobem:
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se tak mění cena díla

Rozpočtové náklady dle původní SOD bez DPH 11.251.269,06 Kč
Dodatek č.2 bez DPH
226.756,20 Kč
Dodatek č.3 bez DPH
369.242,99 Kč
Dodatekč.4 bez DPH
322.624,19 Kč
Dodatek č.5 bez DPH
273.010,71 Kč
Dodatek č.7 bez DPH
541.020,68 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Celkem bez DPH
12.983.923,83 Kč
DPH 21%
2.726.624,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------Cena celkem včetně DPH
15.710.547,83 Kč

Článek II.
Ostatní ujednání
2. 1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a předchozích dodatků č.1 až 6 tímto dodatkem
č.7
nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
2. 2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po dvou.
2. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Za zhotovitele, v Praze

…………………………………………………
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva

………………………………………………….
Ing. Jan Freudl
člen představenstva

Za objednatele, ve Stříbře

..…………………………………………………
Bc. Karel Lukeš
starosta města

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 7
„Stříbro – soubor městského opevnění, 1.etapa – oprava
vnější a vnitřní zdi, aktualizace stavu 2013“
Příloha č.1 – Oceněný soupis prací
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Příloha č. 05
usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. září 2017

SMLOUVA O SDRUŽENÍ PROSTŘEDKŮ
uzavřená mezi
Obcí Vranov
se sídlem Obecní úřad Vranov, Vranov č. 4
349 01 Stříbro
správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro, Plzeňský kraj
IČO: 00869007
bankovní spojení: K.B. Stříbro, pobočka Stříbro
číslo účtu: 13428401/0100
zastoupená starostkou Miloslavou Svobodovou
(dále jen objednatel)
a
Městem Stříbro
se sídlem Městský úřad Stříbro
správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro, Plzeňský kraj
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
IČO: 00260177
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Stříbro
číslo účtu: 112595803/0300 var. symbol: 2410000006
zastoupené starostou Bc. Karlem Lukešem (dále jen poskytovatel)
I.
Předmět smlouvy
Zajištění požární ochrany dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
(dále jen „zákon“)1, pro obec Vranov jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra
(dále jen „JSDH STŘÍBRO“) k,
1. provedení požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků
2. provedení záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
3. podání neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje.
Sdružení prostředků na činnost JSDH STŘÍBRO dle § 69a) uvedeného zákona.
II.
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy uvedeném v čl. I této smlouvy.
2. Žadatel poskytne poskytovateli za plnění čl. I paušální roční poplatek (za 12 měsíců)
ve výši 7151,00 Kč (slovy sedumtisícstopadesátjednakorun), jako příspěvek ve výši
potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním
1

§ 70 odst. 1 zákona

2
stavu a úhradu skutečných nákladů zásahu JSDH STŘÍBRO ve správním obvodu obce
Vranov.
3. Obec Vranov ke dni podpisu smlouvy předá městu Stříbro k plnění předmětu smlouvy
kopii dokumentace požární ochrany obce Vranov a dále zabezpečí její pravidelnou
aktualizaci, tak aby byla v souladu se skutečným stavem (např. dokumentace zdolávání
požáru) a dle potřeby umožní provedení cvičení JSDH STŘÍBRO. Činnost JSDH
STŘÍBRO v organizačním řízení zabezpečuje město Stříbro.
III.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
IV.
Splatnost
1. Paušální částka bude uhrazena poskytovateli po celou dobu platnosti smlouvy každý rok
jednorázově na účet č. 112 595 803/0300 vedený u ČSOB Stříbro s variabilním
symbolem 2410000006 nejpozději do 30.04. běžného roku.
2. V případě ukončení smlouvy dle čl. VI. této smlouvy, bude žadateli poskytovatelem
vrácena poměrná část nevyčerpané paušální částky, kdy bude plnění odpovídat poměrné
části dle počtu nevyužitých měsíců běžného roku.
V.
Úpravy smluvního vztahu
1. Případné dodatky ke smlouvě je možno provádět pouze písemnou formou.
2. Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních stran ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí
v takovém případě 3 měsíce a tuto je nutno podat písemně druhé smluvní straně
nejpozději k 30.09 běžného roku.
3. Výpověď v písemné formě bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, územní odbor Tachov.
VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk obdrží Hasičský záchranný sbor Plzeňského
kraje, územní odbor Tachov.
2. Přílohu k této smlouvě tvoří příslušná usnesení Zastupitelstva obce Vranov a
Zastupitelstva města Stříbra, které schválily text a uzavření této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01.01.2018; přičemž na základě dohody mezi
smluvními stranami k 31.12.2017 skončily účinky předchozí smlouvy ze dne 01.01.2010.
4. Platnost této smlouvy je dána dnem podpisu obou smluvních stran.
Ve Vranově dne ………2017

……………………….
Miloslava Svobodová
starostka obce Vranov

Ve Stříbře dne ……. 2017

……………………………
Bc. Karel Lukeš
starosta města Stříbra

Přílohy: Usnesení Zastupitelstva o schválení obou obcí

