USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
19.10.2016
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: 17/IV/7, 18/VI/2, 4, 5
Nesplněno: 16/V/12
Vyřazeno:
Trvá: 18/VI/18, 23/V/12, 33/IV/11, 39/IV/18, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 12, 10/V/4, 11/IV/18, 19, 20,
12/V/11, 12, 14/V/17, 18, 15/VI/13, 15, 16/V/10, 12, 18/VI/1, 3, 6
Dlouhodobě sledované úkoly: 18/VI/18
Zápis z 18. jednání Finančního výboru ze dne 11.10.2016.
Zápis z 16. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
03.10.2016.
Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru ze dne 10.10.2016.
Zápis z 9. jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
03.10.2016.
Zápis z 9. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 05.10.216.
Žádost firem Bonver a Kajot o zařazení adres do OZV č.1/2016.
Informaci Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů o „tristní“ situaci v oblasti
skutečného stavu v počtu strážníků využitelných pro zajištění výkonu služebních zákroků
Městské policie Stříbro, jako základního předpokladu pro zajištění bezpečnosti a veřejného
pořádku ve městě Stříbro.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Petr
Strankmüller, Karel Ticháček.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Vladislav Moravec, Miroslav Votava, Mgr. Květoslava
Špilerová.
Prodloužení termínu u úkolu 16/V/12 do 31.12.2016 a doplnění zodpovědné osoby u úkolu
11/IV/20 o starostu města.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Záměr účelového prodeje pozemků a budov v katastrálním území Stříbro, uvedených
v Seznamu pozemků, který je přílohou č. 2 Usnesení, který byl vytvořen na základě
geometrického plánu č. 3485-144/2016, který je přílohou č. 3 Usnesení, a které jsou všechny
součástí smlouvy účastníků sdružení mezi městem Stříbro a společností Waystone CZ s.r.o.,
ze dne 3.2.2009 v platném znění, budoucímu kupujícímu Waystone CZ s.r.o., se sídlem
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha, IČ 28245628, za kupní cenu ve výši 200,00 Kč/m2
bez DPH pozemků a za kupní cenu ve výši 1,00 Kč za samostatně existující budovy, se
současným stanovením povinnosti samostatně existující budovy vlastním nákladem odstranit
nebo je vlastním nákladem zrekonstruovat dle platných stavebně technických předpisů, a to
v souvislosti s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Stříbro a Waystone
CZ s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, IČ 28245628, jejímž předmětem je budoucí
prodej uvedených pozemků a samostatně existujících budov, v souvislosti s uzavřením
smlouvy o zrušení služebnosti zřízené smlouvou o zřízení věcného břemene mezi městem
Stříbro a Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110
Praha 1, IČ 720 29617 ze dne 3.2.2009 a v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
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účastníku sdružení mezi městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. se sídlem Václavské nám.
832/19, 110 00 Praha, IČ 28245628 ze dne 3.2.2009 a v souvislosti se zrušením a zánikem
Stříbro Waystone Development, z.s.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1,
IČ 72029617.
7. Vyhlášení záměru práva stavby – provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Stříbrem,
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177 a panem Xxxxx,
Xxxx, 312 00 Plzeň – Červený Hrádek.
8. Záměr výstavby systému kabelových chrániček pro vedení optických kabelů ve Lhotě u
Stříbra, dle žádosti společnosti AgNET, Jiří Šperl, se sídlem Májová 1225, 349 01 Stříbro.
9. Udělení titulu „Čestný občan města Stříbra“ in memoriam panu Petrovi Bursíkovi dle
předloženého návrhu Hornicko-historického spolku Stříbro.
10. Záměr města Stříbra v letech 2017 až 2018 připravit a realizovat rekonstrukci objektu
s přilehlým dvorem č.p. 23, Masarykovo náměstí, Stříbro na objekt pro Městskou policii Stříbro
se sídlem tamtéž.
11. Záměr města Stříbra navýšit počty strážníků Městské policie Stříbro o 3 strážníky.

III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění návrh na pořízení změny Územního plánu Stříbro, podaný panem Xxxxx.

IV. ODROČUJE:
1. Rozhodnutí o zařazení adres do OZV č.1/2016, dle žádosti firem Bonver a Kajot.
V. 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. 1 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Zajistit zveřejnění záměru účelového prodeje záměr účelového prodeje pozemků a budov
v katastrálním území Stříbro, viz. Seznam pozemků který je přílohou č. 2 Usnesení, které jsou
všechny součástí smlouvy účastníků sdružení mezi městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. ze
dne 3.2.2009 v platném znění, budoucímu kupujícímu Waystone CZ s.r.o. se sídlem
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha, IČ 28245628 za kupní cenu výši 200,00Kč/m2 bez
DPH pozemků a za kupní cenu ve výši 1,00 Kč za samostatně existující budovy, se
současným stanovením povinnosti samostatně existující budovy vlastním nákladem odstranit
nebo je vlastním nákladem zrekonstruovat dle platných stavebně technických předpisů, a to
v souvislosti s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Stříbro a Waystone
CZ s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, IČ 28245628, jejímž předmětem je budoucí
prodej uvedených pozemků a samostatně existujících budov, v souvislosti s uzavřením
smlouvy o zrušení služebnosti zřízené smlouvou o zřízení věcného břemene mezi městem
Stříbro a Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110
Praha 1, IČ 720 29617 ze dne 3.2.2009,v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy účastníku
sdružení mezi městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. se sídlem Václavské nám. 832/19, 110 00
Praha, IČ 28245628 ze dne 3.2.2009 a v souvislosti se zrušením a zánikem Stříbro Waystone
Development, z.s.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1, IČ 72029617.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 30.10.2016

3.

Zajistit všechny administrativní úkony a náležitosti související s vyhlášením záměru o právu
provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Stříbrem, Masarykovo náměstí 1, 349 01
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Stříbro, IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177 a panem Xxxxx, Xxxxx, 312 00 Plzeň – Červený
Hrádek.
Z: místostarosta města,
předseda VV
T: 21.10.2016
4.

Informovat žadatele, společnost AgNET, Jiří Šperl, se sídlem Májová 1225, 349 01 Stříbro o
výsledku projednání žádosti o vyjádření k výstavbě systému kabelových chrániček pro vedení
optických kabelů ve Lhotě u Stříbra.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 10.11. 2016

5.

Informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva obce, případně zpracovat a projednat
pořizovatelem návrh zadání změny Územního plánu Stříbro v souladu s ustanovením § 47
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a na základě výsledků projednání jej předložit ke
schválení Zastupitelstvu města Stříbra.
Z: vedoucí OVÚP MěÚ
T: 30.04.2017

6.

Zajistit všechny administrativní úkony a náležitosti související s odpovědí žadatelům dle
rozhodnutí zastupitelstva ohledně zařazení adres do OZV č. 1/2016.
Z: starosta města
T: 30.11.2016

7.

Svolat slavnostní zasedání Zastupitelstva města Stříbra ku příležitosti udělení titulu „Čestný
občan města Stříbra“.
Z: starosta města
T: 31.12.2016

8.

Při zveřejnění usnesení z jednání zastupitelstva a rady obce dát informaci o zveřejnění
usnesení současně na úřední desku. U zveřejněných usnesení zastupitelstva a rady obce
na internetu zároveň uvádět datum zveřejnění.
Z: starosta města
T: průběžně

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Ing. Petr Strankmüller

………………………………………..
Karel Ticháček
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Příloha č. 01
usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. října 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ÚČELOVÉHO ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr účelového prodeje:
části p. p. č. 1236/1 ostatní plocha o výměře 3.258m2,
st. p. č. 2562/1 o výměře 425m2;
p. p. č. 3540 ostatní plocha o výměře 18m2;
p. p. č. 3541 ostatní plocha o výměře 38m2;
část p. p. č. 3548 ostatní plocha o výměře 56m
p. p. č. 8781 o výměře 147m2;
p. p. č. 8782 o výměře 103m2 ostatní plocha
v k.ú. Stříbro se celkem jedná o 4045m2 pro Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, Nárožní
1359/11 zastoupena na základě plné moci panem Petrem Pořízkem, který požádal město Stříbro o
odkoupení sousedních pozemků prodejny Lidl vše
v k.ú. Stříbro. Důvodem odkoupení výše
jmenovaných pozemků je zkvalitnění služeb, navýšení kapacity a velikosti prodejny a dále rozšíření
parkoviště. Za odkup pozemků nabízí žadatel cenu 750,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční
částku vydanou za administrativní přípravu prodeje. Kupní cena je i nadále k jednání.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

přesné určení nemovitosti:
část p. p. č. 1236/1 ostatní plocha o výměře 3.258m2
st. p. č. 2562/1 o výměře 425m2
p. p. č. 3540 ostatní plocha o výměře 18m2
p. p. č. 3541 ostatní plocha o výměře 38m2
část p. p. č. 3548 ostatní plocha o výměře 56m
p. p. č. 8781 o výměře 147m2
p. p. č. 8782 o výměře 103m2 ostatní plocha
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
návrh nabídkové kupní ceny žadatelem:
750,00Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní
přípravu prodeje
účelovost prodeje:
zkvalitnění služeb, navýšení kapacity a velikosti prodejny a dále rozšíření parkoviště
finanční záruka a její výše:
bez uplatnění
zřízení služebnosti:
na základě smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene jsou od roku 2012 na p.p.č.
1236/1 umístěny chráničky pro optické kabely HDP 40mm. Investor stavby po zřízení služebnosti
a zapsání služebnosti do katastru nemovitostí si na vlastní náklady zajistí jejich přeložení
v případě, že to bude nutné.
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění

III. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI:
1.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků p. p. č.
1025/7 a 1025/15 ostatní plocha k. ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbra a s věcným břemenem
užívání pro územní rozvoj Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., Praha 1 s panem Jiřím Šperlem, IČ

73677116 se sídlem Stříbro, Májová 1225. Předpokládaná výměra věcného břemene služebnosti bude
upřesněna geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě, které jsou chráněné HDPE trubky pro optický kabel + optický kabel, akce pod
názvem „ Rozšíření optické sítě Stříbro západ HZS-AgNet Šperl „ za finanční náhradu stanovenou dle
dohody o vzájemné spolupráci při budování sítí číslo 5/IT/2012 ve výši 10,00 Kč bez DPH, která bude
oprávněným uhrazena na účet města Stříbra nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy Oprávněnému bude
doručeno rozhodnutí o zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
2.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010736/VB1 na p. p. č. 467/23, 474/1 a 474/29 lesní
pozemek k.ú. Stříbro se společností ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická
874/8 IČ:24729035 v zastoupení společností OMEXON GA ENERGO, s. r. o., kterou zastupuje na
základě plné moci paní Petra Beranová. Předpokládaná výměra věcného břemene činí celkem cca
278,18 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy
pro stavbu s názvem „Stříbro, Tc, chaty pod Romanem, kNN“ za finanční náhradu stanovenou dle
ocenění ve výši 20.196,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ÚČELOVÉHO ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
2.
Záměr prodeje p. p. č. 218/1 o výměře 3596 m2 trvalý travní porost k. ú. Milíkov pro paní Xxxxx, bytem
Plzeň – Bolevec, Xxxxx za symbolickou kupní cenu 1,00Kč.

II. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ POZEMKU KAT. ÚZEMÍ STŘÍBRO
1.
Odkoupení pozemku městem Stříbro od pana Xxxxx bytem Stříbro, Xxxxx vlastník p. p. č. 8779 o
výměře 32.599m2 k. ú. Stříbro za nabídkovou kupní cenu 400,00Kč/m2. Celková kupní cena činí
13.039.600,00Kč.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ÚČELOVÉHO ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Zajistit zveřejnění účelového záměru
část p. p. č. 1236/1 ostatní plocha o výměře 3.258m2,
st. p. č. 2562/1 o výměře 425m2;
p. p. č. 3540 ostatní plocha o výměře 18m2;
p. p. č. 3541 ostatní plocha o výměře 38m2;
část p. p. č. 3548 ostatní plocha o výměře 56m
p. p. č. 8781 o výměře 147m2;
p. p. č. 8782 o výměře 103m2 ostatní plocha
v k.ú. Stříbro se celkem jedná o 4045m2 pro Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, Nárožní
1359/11 zastoupena na základě plné moci panem Petrem Pořízkem, který požádal město Stříbro o
odkoupení sousedních pozemků prodejny Lidl vše
v k.ú. Stříbro. Důvodem odkoupení výše
jmenovaných pozemků je zkvalitnění služeb, navýšení kapacity a velikosti prodejny a dále rozšíření
parkoviště. Za odkup pozemků nabízí žadatel cenu 750,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční
částku vydanou za administrativní přípravu prodeje. Kupní cena je i nadále k jednání.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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III. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI:
1.
Zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků
p. p. č. 1025/7 a 1025/15 ostatní plocha k. ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbra a s věcným
břemenem užívání pro územní rozvoj Stříbro Waystone Development, z.s.p.o., Praha 1 s panem Jiřím
Šperlem, IČ 73677116 se sídlem Stříbro, Májová 1225. Předpokládaná výměra věcného břemene
služebnosti bude upřesněna geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě, které jsou chráněné HDPE trubky pro optický kabel + optický kabel, akce pod
názvem „ Rozšíření optické sítě Stříbro západ HZS-AgNet Šperl „ za finanční náhradu stanovenou dle
dohody o vzájemné spolupráci při budování sítí číslo 5/IT/2012 ve výši 10,00 Kč bez DPH, která bude
oprávněným uhrazena na účet města Stříbra nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy Oprávněnému bude
doručeno rozhodnutí o zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby
na p. p. č. 467/23, 474/1, 474/29 lesní pozemek k. ú. Stříbro se společností ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení společností OMEXON GA
ENERGO, s. r. o., kterou zastupuje na základě plné moci paní Petra Beranová. Předpokládaná výměra
věcného břemene činí celkem cca 278,18 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem. Budoucí
věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy pro
stavbu s názvem „Stříbro, Tc, chaty pod Romanem, kNN“ za finanční náhradu stanovenou dle ocenění
ve výši 20.196,00 Kč včetně DPH.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 1
SEZNAM POZEMKŮ

Plocha

Pozemky

Výměra (m2)

A

Celkem:
1025/102
St. 2816
St. 2807

34966
34810
44
112

Ostatní plocha - Jiná plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., stavba technického vybavení

Celkem:
1025/1
1025/105
St. 2817

14299
14220
26
53

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Zeleň
Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p./č.e., stavba technického vybavení

Celkem:
1025/107
1025/108
1025/110
1025/113

55534
45499
263
731
9041

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Zeleň
Ostatní plocha - Zeleň
Ostatní plocha - Jiná plocha

Celkem:
1025/106
1025/112
St. 2822
St. 2823

69856
67868
584
1337
67

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Zeleň
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

Celkem:
1025/114

1359
1359

Ostatní plocha - Jiná plocha

B

C

D

E

Druh, způsob využití

Stavba

bez č.p./č.e., stavba technického vybavení
bez č.p./č.e., jiná stavba

F

G

H

J

Celkem:
1025/115

2167
2167

Ostatní plocha - Jiná plocha

Celkem:
1025/7
1025/118
St. 2866

3116
470
2020
626

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

Celkem:
1025/119
1025/120

4817
4194
623

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha

Celkem:
1025/117
1025/123
1025/122
1025/2
1025/5
St. 2843
St. 2844
St. 2845
St. 2854
St. 2868
St. 2856
St. 2857
St. 2858
St. 2874
St. 2861
St. 2862
St. 2863
St. 3371
St. 2885
St. 2883

95238
85169
1328
1
1089
162
25
21
482
19
194
776
485
858
352
768
1356
1355
96
91
538

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení

bez č.p./č.e., stavba technického vybavení
bez č.p./č.e., stavba technického vybavení
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
č.p. 1560, jiná stavba
bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., jiná stavba
bez č.p./č.e., stavba občanského vybavení

K

St. 2882

73

Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p./č.e., jiná stavba

Celkem:
1025/128
1025/77
1025/6
1025/127
3591
St. 2881

2284
1145
149
66
5
472
447

Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Ostatní plocha - Jiná plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

bez č.p./č.e., stavba technického vybavení

CELKEM:

283636

