USNESENÍ
z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
23.05.2018
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 32/V/2, 6; 33/VI/2, 3, 4
Nesplněno:
Vyřazeno:
Trvá: 23/V/12, 2/VII/4, 6/V/9, 9/VII/9, 11/IV/18, 19, 20, 15/VI/13, 16/V/10, 19/V/8, 23/VI/3,
26/VII/2, 30/V/1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 31/VI/1, 7, 32/V/1, 3, 8, 9, 11, 33/VI/1
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12, 2/VII/4
Zápis z 30. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
09.05.2018.
Zápis z 29. jednání Kontrolního výboru ze dne 14.05.2018.
Zápis z 21. jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
07.05.2018.
Zápis z 16. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 18.04.2018.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program jednání 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Karel Ticháček,
Josef Balvín.
Návrhovou komisi ve složení: MVDr. Josef Steiner, Mgr. Květoslava Špilerová, Ing. Vladislav
Moravec.
Prodloužení termínů u úkolů: 6/V/9; 30/V/3,4; 23/VI/3; 32/V/8 do 20.0.2018 a projednání úkolu
33/VI/4 na příštím jednání zastupitelstva města.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Vrácení majetku města Stříbra ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbru, dle
protokolu uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2018 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Vyjmutí pozemku p.p.č. 1778/14 k.ú. Stříbro z plochy STR-SM-8, kdy nebude u tohoto
pozemku uplatněn požadavek na prověření změn využití vymezených zastavitelných ploch
územní studií jako podmínky pro rozhodování v dotčeném území.
Poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 4 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.

III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
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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.

Provedení administrativních a dalších opatření souvisejících s vrácením majetku města Stříbra
ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbru, dle protokolu uvedeném v příloze č. 3
tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 29.06.2018

3.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2018. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.05.2018

4.

Písemně informovat zpracovatele územní studie plochy STR-SM-8 o vyjmutí plochy p.p.č.
1778/14 k.ú. Stříbro z plochy řešené územní studií a předat zpracovateli územní studie
technické podklady předložené vlastníkem pozemku, tak aby byla vyloučena případná kolize
v návrhu územní studie.
Z: vedoucí OVÚP MěÚ
T: 31.05.2018

5.

Zajistit administrativní úkony související s výsledky výběrového řízení žádostí o poskytnutí
zápůjček z prostředků FRBMS v rozsahu schváleném usnesením Zastupitelstva města
Stříbra.
V pracovním pořádku zajistí oddělení regionálního rozvoje.
Z: starosta města
T: průběžně

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Karel Ticháček

………………………………………..
Josef Balvín
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Příloha č. 01
usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23. května 2018

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje pozemků p. č. 1310/33 o výměře 152 m2 ostatní plocha, jiná plocha a p. č.
1310/40 o výměře 55 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených nezapsaným
Geometrickým plánem č. 3604-25/2018 za účelem rozšíření vlastního pozemku.
II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Prodej pozemků p. č. 2530/5 o výměře 642 m2 trvalý travní porost a p. č. 2530/6 o
výměře 77 m2 ostatní plocha oba v k. ú. Stříbro, za účelem sloučení pozemků k realizaci
stavby RD pro dceru manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 310.700,00 Kč
vč. DPH.
2.
Prodej pozemku p. č. 1261/9 o výměře 2 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro, za účelem
zcelení a zarovnání pozemku firmě TAZATA spol. s r. o. , se sídlem Stříbro, Soběslavova
214 za celkovou cenu 1.400,00 Kč vč. DPH.
3.
Prodej pozemku p. č. st. 3459 o výměře 4 m2 v k. ú. Stříbro, za účelem narovnání
skutečného stavu manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 2.800,00 Kč vč.
DPH.
III. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ ZA CENU NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLOU:
4.
Prodej pozemku p. č. 1899/17 o výměře 317 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, za účelem
rozšíření přilehlého pozemku manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za za cenu nižší než
obvyklou 95.100,00 Kč vč. DPH.
IV. NÁVRH NA KOUPI POZEMKŮ:
1.
Koupi pozemku p. č. 2392 o výměře 6859 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, za účelem
získání pozemku pět do majetku města od firmy London Finance and Investment
Corporation a.s.za celkovou cenu 1.371.800,00 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3207/1 o výměře cca 70 m2 z celkových 1530 m2 ostatní
plocha v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření vlastního pozemku.
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V. NÁVRH NA PŘEVZETÍ KOSTELA SV. PETRA:
1.
Darovací smlouvu se zřízením věcného břemene na pozemek p. č. st. 227/1, vedený jako
zastavěná plocha a nádvoří a zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 446 pro k. ú. a obec
Stříbro, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov, když součástí
uvedeného pozemku je stavba:
budova bez čísla popisného/evidenčního, vedená jako objekt občanské vybavenosti
(kostel sv. Petra).

Zastupitelstvo města ukládá:
I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
p. č. 1310/33 o výměře 152 m2 ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 1310/40 o výměře 55 m2
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených nezapsaným Geometrickým plánem č. 360425/2018 za účelem rozšíření vlastního pozemku.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
II. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemků p. č. 2530/5 o
výměře 642 m2 trvalý travní porost a p. č. 2530/6 o výměře 77 m2 ostatní plocha oba
v k. ú. Stříbro, za účelem sloučení pozemků k realizaci stavby RD manželům Xxxx, bytem
Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 310.700,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemků p. č. 1261/9 o
výměře 2 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro, za účelem zcelení a zarovnání pozemku firmě
TAZATA spol. s r. o. , se sídlem Stříbro, Soběslavova 214 za celkovou cenu 1.400,00 Kč vč.
DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemků p. č. st. 3459 o
výměře 4 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro, za účelem narovnání skutečného stavu
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 2.800,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně

III. NÁVRH NA PRODEJ POZEMKŮ ZA CENU NIŽŠÍ, NEŽ OBVYKLOU:
4.
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Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemků p. č. 1899/17 o
výměře 317 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, za účelem rozšíření přilehlého pozemku
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za cenu nižší než obvyklou 95.100,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
IV. NÁVRH NA KOUPI POZEMKŮ:
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přípravou prodeje pozemku p. č. 2392 o
výměře 6859 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, za účelem získání pozemku pět do majetku
města od firmy London Finance and Investment Corporation a.s. za celkovou cenu
1.371.800,00 Kč vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: průběžně
V. NÁVRH NA PŘEVZETÍ KOSTELA SV. PETRA:
1.
Jednat o nové darovací smlouvě ve věci převzetí kostela Sv. Petra bez zřízení věcného
břemene mezi městem Stříbrem a Římskokatolickou farností Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23. května 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

20) Navýšení ZU 5 Výdaje HIO
Navýšení příjmů 3. třída - kapitálové

Příloha č. 02 34. ZM 23.05.18 - Rozpočtová opatření.xls

1 371 800,00 Kč
1 371 800,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23. května 2018

PROTOKOL
o vrácení majetku městu Stříbro ze správy a hospodaření VSOZČ
Za VSOZČ:
Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech (dále VSOZČ),
zastoupené akciovou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s (dále jen Vodakva)
ve věcech smluvních: technickým náměstkem Ing. Zdeňkem Frčkem, MBA
se sídlem na adrese: Studentská ul. 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Za Město Stříbro:
Město Stříbro
zastoupené starostou Bc. Karlem Lukešem
se sídlem na adrese: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
Technické údaje:

Hodnota:

ČOV Stříbro
ČERPADLO VŘETENOVÉ 80 EFS-500
DMYCHADLOVÝ AGREGÁT DITL R 30 T
ČERPADLO HIDROSTAL – 4 KS

IČ 201022325
IČ 201033325
IČ 201030325

PC
PC
PC

83 864,- Kč
235 676,- Kč
420 544,- Kč

ZC 0 Kč
ZC 0 Kč
ZC 0 Kč

__________________________________________________________________________________
CELKEM
PC 740 084,-Kč
ZC 0,- Kč

I.

VSOZČ ke dni 31.5.2018 vrací ze správy a hospodaření svazku obcí
část vloženého majetku (viz výše). Město Stříbro je rovněž členem VSOZČ.

Stříbro, dne:

……………………………………
Město Stříbro

Karlovy Vary, dne:

…………………………………………………….
VSOZČ v zastoupení Vodakva

Příloha č. 04
usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 23. května 2018

Žadatel
Objekt
Druh
zápůjčky

Xxxx,
r.č. Xxxx, Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Stříbro, Xxxx, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
07 - stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního
zařízení
11 – celková stavební úprava včetně přístavby obytného domu

Požadovaná výše zápůjčky celkem

50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Záruky:

Ručitelský závazek fyzické osoby Xxxx,
r.č. Xxxx, Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01 Stříbro
Datum podání žádosti
Poznámka

26.04.2018

Podaná žádost je úplná.

Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na 31. jednání dne 09.05.2018
- doporučuje schválení zápůjčky v požadované výši 200 000,00,- Kč

