USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
09.09.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 32/V/8 (2018); 09/IV/9; 15/IV/3, 7, 8; 16/V/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
17/II/1
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 36/VI/2, 9 (2018); 02/VII/8,
9; 03/VI/12; 05/V/6; 08/V/1; 09/IV/1, 5, 8; 11/V/ 3, 9; 12/V/2, 6, 8, 10; 13/VI/1, 12;
14/IV/1, 2, 3, 9; 15/IV/1, 6; 16/V/1, 15
Zápis z 15. jednání Finančního výboru ze dne 01.09.2020.
Zápis z 13. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
31.08.2020.
Zápis z 13. jednání Kontrolního výboru ze dne 31.08.2020.

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

9.

Program jednání 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Monika
Berkyová, Roman Hnojský.
Návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Šimek, MUDr. Ing. Robin Šín, MBA,
Mgr. Květoslava Špilerová.
Prodloužení termínu u úkolů: 36/VI/2 do 31.12.2020, 36/VI/9 do 30.03.2020, 05/V/6 do
31.12.2020, 09/IV/8 do 31.12.2020.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2020 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
Navýšení členských ročních příspěvků pro DSO Stříbrský region na 15,00 Kč na obyvatele od
01.01.2021.
Nároky členů komisí místního referenda konaného v termínu krajských a senátních voleb ve
dny 02.10. a 03.10.2020 takto:
Okrsková komise – předseda, místopředseda a zapisovatel 1 300 Kč, člen 1 100 Kč.
Místní komise – předseda 2 500 Kč, ostatní členové 2 000 Kč.
Podporu Destinační společnosti Český les, z. s., IČ: 08735484, se sídlem Náměstí 200,
345 26 Bělá nad Radbuzou, který zastupuje předseda spolku Ing. Libor Picka.

III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. ODROČUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Pořízení Změny č. 6 Územního plánu Stříbro zkráceným způsobem a zprávu o jejím obsahu.
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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. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

2.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2020. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.09.2020

3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s navýšením členských ročních příspěvků
pro DSO Stříbrský region na 15,00 Kč na obyvatele od 01.01.2021.
Z: starosta města
T: 30.10.2020
Provedení veškerých administrativních a jiných úkonů spojených se stanovením nároků pro
komise místního referenda konaného v termínu krajských a senátních voleb ve dny 02.10. a
03.10.2020.
Z: starosta města
T: 01.11.2020
Jednat s žadatelem (p. Xxxx), který podal návrh na pořízení změny č. 6 územního plánu
města Stříbra, o jeho připomínkách.
Z: starosta města
T: 31.10.2020
Provedení veškerých administrativních a jiných úkonů spojených s podporou Destinační
společnosti Český les, z. s., IČ: 08735484, se sídlem Náměstí 200, 345 26 Bělá nad
Radbuzou, který zastupuje předseda spolku Ing. Libor Picka a dále jednat o případném vstupu
města Stříbra do Destinační společností Český les, z. s.
Z: místostarosta Lukeš
T: 31.12.2020

4.

5.

6.

Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Mgr. Monika Berkyová

Roman Hnojský
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Příloha č. 01
usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.09.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 3505 o výměře 9 m2, v k. ú. Stříbro firmě ČEZ Distribuce,
a. s., za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (odkup
pozemku pod stavbou trafostanice) za celkovou cenu 5.400 Kč včetně DPH.
II. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Záměr směny pozemku p. č. 2480/24 o výměře 36 m2, v k. ú. Stříbro ve vlastnictví fyzické
osoby za p. č. 2480/70 o výměře 45 m2 v k.ú. Stříbro ve vlastnictví města Stříbro, za účelem
vypořádání majetkoprávních vztahů a opravy chyby z předchozí směnné smlouvy. Cena
pozemků je 400 Kč/m2 včetně DPH. Rozdíl ve výměře 9 m2 ve prospěch fyzické osoby je bez
náhrady.
III. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku p. č. 1899/86, dle GP č. 3764-210/2020, v Lokalitě Za Stadionem, o výměře
37 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu Ing. Xxxx, Stříbro, za účelem výstavby rodinného
domu (zarovnání pozemku p.č. 1899/74) za cenu v celkové výši 35.816 Kč, včetně DPH.
2.
Prodej pozemku p. č. 1899/50 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 924 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro panu Xxxx, Stříbro za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové
výši 894.432 Kč, včetně DPH.
3.
Prodej pozemku p. č. 1899/70 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 975 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro, manželům Xxxx, Stříbro za účelem výstavby rodinného domu a za cenu
v celkové výši 943.800 Kč, včetně DPH.
4.
Prodej pozemku p. č. 1899/38 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 11 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro, pro pana Xxxx, 31200 Plzeň - Červený Hrádek, za účelem účelného využití
pozemku a ukončení realizace směny pozemků v Lokalitě Za Stadionem a to za cenu
v celkové výši 10.648 Kč, včetně DPH.
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Směnu pozemků:
město Stříbro pro pana Xxxx, 31200 Plzeň - Červený Hrádek
p. č. 1690/46 o výměře 3250 m2 zahrada v k. ú. Stříbro, vytvořenou GP č. 3731-14/2020
potvrzeným KÚ pro Plz. kraj, KP Tachov dne 07.04.2020, za účelem scelení pozemků města
a vybudování kanalizace Těchlovice.
pan Xxxx, pro město Stříbro

p. č. 1690/47 o výměře
34 m2 zahrada
p. č. 1690/48 o výměře
712 m2 zahrada
vytvořených GP. č. 3731-14/2020 potvrzeným KÚ pro Plz. kraj, KP Tachov dne 07.04.2020
p. č. 1690/26 o výměře
44 m2 zahrada
vše v k. ú. Stříbro
a
p. č. 1705/2 o výměře
2460 m2 trvalý travní porost
v k. ú. Těchlovice u Stříbra, vytvořenou GP č. 297-15/2020 potvrzeným KÚ pro Plz. kraj,
KP Tachov dne 17.03.2020, za účelem scelení pozemků města a vybudování kanalizace
Těchlovice. Cena směňovaných pozemků je 400 Kč/m2 včetně DPH.
2.
Směnu pozemků:
město Stříbro pro manžele Xxxx, 349 01 Stříbro
část p. č. 1899/1 o výměře 127 m2 orná půda v k. ú. Stříbro,
a
manželé Xxxx pro město Stříbro
část st. p. č. 1002 o výměře 127 m2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Stříbro
Směna bude uskutečněna za účelem vybudování chodníku pro přístup k pozemkům
v Lokalitě Za Stadionem. Přesné označení směňovaných parcel bude dle geometrického
plánu, který bude vytvořen. Cena směňovaných pozemků je 600 Kč/m2 včetně DPH.

V. KOUPĚ POZEMKŮ
1.
Koupi pozemků p. č. 830/1, o výměře 297 m2, ost. plocha a p. č. 830/4, o výměře 5 m2,
ost. plocha v k. ú. Stříbro zapsané na LV 4466, ve vlastnictví firmy Solar Stříbro, s. r. o.,
IČO 29068576, se sídlem Na Vypichu 288/13 Praha 6. Kupní cena je 400 Kč/m2 včetně
DPH, celkem tedy 120.800 Kč, včetně DPH. Smluvní strany se dohodly, že celá kupní cena
bude uhrazena jako zápočet části pohledávky kupujícího za prodávajícím.
DOHODA O NAROVNÁNÍ
Níže uvedení účastníci:
1.

Město Stříbro, IČ: 00260177
se sídlem Masarykovo náměstí 1, Stříbro, PSČ 34901
zastoupené Martinem Záhořem, starostou města
(dále též jen jako „město Stříbro“)

a
2.

Solar Stříbro s.r.o., IČ: 29068576
společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílu C, vložce 312586
se sídlem Na Vypichu 288/13, Liboc, 162 00 Praha 6
zastoupená jednatelem – právnickou osobou, Areal ETX s.r.o., IČ: 04562437, se sídlem Na Vypichu 288/13, Liboc,
162 00 Praha 6
kterou dále při výkonu funkce zastupuje Dipl. Ing. Josef Stauner, nar. 2.1.1965, trvale
bytem
93497 Willmering,
Gartenstr. 7, Spolková republika Německo
(dále též jen jako „Solar Stříbro“)
město Stříbro a Solar Stříbro jsou dále společně označeni také jen jako „smluvní strany“ či „strany“, není-li třeba užít
konkrétního označení každého z nich,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

dohodu o narovnání
(dále jen „dohodu“)

1.

I.
Dne 9.4.2010 město Stříbro společně se společností Solar Development k.s., IČ: 28038746, s tehd. sídlem Starý
Klíčov 143, Mrákov, PSČ 34501 uzavřelo smlouvu o zajištění údržby zeleně, jejímž předmětem byl závazek města
Stříbra provádět pro společnost Solar Development k.s na pozemcích p.č. 821/2, p.č. 821/17, p.č. 821/41, St. p. 3087
a St. p. 3088 v k.ú Stříbro údržbu travnatých ploch, spočívající v sekání trávy v areálu fotovoltaické elektrárny.

2.

Za plnění dle předchozího odstavce se společnost Solar Development k.s. zavázala uhradit městu Stříbro odměnu ve
výši 1.000.000,-- Kč bez DPH ročně, a to na základě dvou faktur vystavených městem Stříbro, vždy po provedených
sečeních. Současně si strany sjednaly, že cena díla bude každoročně upravována o inflační index, který je vydáván
Českým statistickým úřadem jako míra inflace, měřená průměrným ročním vývojem spotřebitelských cen a vyjádřena
jako průměr spotřebitelských cen v posledních 12 měsících proti průměru 12 měsíců předchozích. Inflační index byl
poprvé uplatněn v roce 2012 a poté každoročně po dobu platnosti smlouvy k výši ceny odměny z předchozího období.

3.

Dne 30.6.2010 došlo k uzavření trojstranné dohody o převodu práv a povinností, na základě které na sebe původní
závazky společnosti Solar Development k.s. ze smlouvy o zajištění údržby zeleně převzala společnost Solar Stříbro
s.r.o., IČ: 29068576.

4.

Město Stříbro v roce 2013 zajistilo obě sečení a dne 16.12.2013 vystavilo společnosti Solar Stříbro s.r.o. v pořadí
druhý daňový doklad – fakturu č. 1300266 na částku 526.313,50 Kč bez DPH (základní částka 500.000,-- Kč
navýšená o inflaci v částce 26.313,50 Kč), tj. celkem 636.839,-- Kč včetně 21% DPH. Tato faktura č. 1300266 nebyla
společností Solar Stříbro s.r.o. dosud proplacena, a to ani částečně. Město Stříbro má dále za to, že počínaje
1.1.2014 je společnost Solar Stříbro s.r.o. v prodlení úhrady částky 636.839,-- Kč včetně 21% DPH a náleží mu tak
zákonný úrok z prodlení z uvedené částky, když opakovaně vyzývalo společnost Solar Stříbro s.r.o. k její úhradě.

5.

Společnost Solar Stříbro s.r.o. uvádí, že v souvislosti prováděním sečení ze strany města Stříbro jí vznikla škoda v
podobě poškození některých solárních panelů způsobená odletujícími kameny, jako i následným snížením výrobního
potenciálu instalovaných poškozených solárních panelů. K nároku města Stříbra na úhradu úroků z prodlení pak
uvádí, že tento není dle jeho právního názoru dán, když z obsahu čl. III. odst. 2 Dohody o ukončení Smlouvy o
zajištění údržby zeleně ze dne 15.8.2014 uzavřené mezi městem Stříbro a společností Solar Stříbro s.r.o. vyplývá, že
faktura č. 1300266 na částku 636.839,--Kč včetně 21% DPH bude i po ukončení účinnosti smlouvy neuhrazena a
bude předmětem dalších jednání. Tato jednání v předchozích letech za účasti obou smluvních stran probíhala, ale
nikdy nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě.

1.

II.
Bez ohledu na výše uvedená stanoviska jednotlivých účastníků se tito dohodli, že namísto vedení sporů upřednostňují
dohodu a hodlají své vzájemné nároky řešit konstruktivním způsobem. Vedeni touto společnou vůlí se dohodli na níže
uvedeném řešení, narovnání všech vztahů a nároků tak, že společnost Solar Stříbro s.r.o. uznává svůj závazek
uhradit městu Stříbru částku 636.839,--Kč včetně 21% DPH co do důvodu a výše a tento svůj závazek se zavazuje
uhradit městu Stříbro takto:
a)

2.

3.

4.

1.
2.

3.

částka 120.800,-- Kč včetně 21% DPH bude uhrazena na základě vzájemného zápočtu kupní ceny oproti
pohledávce města Stříbra provedeného v kupní smlouvě, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k
pozemkům č. parc. 830/1 a č. parc. 830/4 zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský
kraj, Katastrálního pracoviště Tachov, na LV č. 4466 pro obec Stříbro a katastrální území 757837 Stříbro ze
společnosti Solar Stříbro s.r.o. na město Stříbro za sníženou jednotkovou cenu 400 Kč/m2 včetně DPH. Bližší
podmínky jsou stanoveny v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. P1 této dohody.
b) zbývající částku ve výši 516.039,-- Kč včetně DPH se společnost Solar Stříbro s.r.o. zavazuje uhradit městu
Stříbro jednorázově na účet města Stříbra vedený u ČSOB a.s., č. 112595803/0300, pod VS 1300266, a to
nejpozději do 1.10.2020.
Pro případ prodlení společnosti Solar Stříbro s.r.o. s úhradou zbývající části dluhu dle čl. II. odst. 1 písm. b) tohoto
článku či její dosud neuhrazené části, se společnost Solar Stříbro s.r.o. zavazuje zaplatit městu Stříbro smluvní
pokutu ve výši 0,05% denně ze zbývající dlužné částky dle této dohody s tím, že ke splatnosti smluvní pokuty dochází
dnem následujícím po dni, ve kterém vznikla společnosti Solar Stříbro s.r.o. povinnost k její úhradě.
Smluvní strany dále prohlašují, že v případě uzavření kupní smlouvy k nemovitostem uvedeným v čl. II. odst. 1 písm.
a) této dohody v souladu s přílohou č. P1 a následnému převodu vlastnického práva k pozemkům v ní uvedeným,
jako i současné úhrady částky 516.039,--Kč včetně 21% DPH způsobem dle čl. II. odst. 1 písm. b) tohoto článku,
nebudou vůči sobě evidovat žádné další vzájemné pohledávky z titulu smlouvy o zajištění údržby zeleně ze dne
9.4.2010 či deliktní odpovědnosti vyplývající z této smlouvy. Současně město Stříbro nebude po společnosti Solar
Stříbro s.r.o. požadovat úhradu příslušenství – úroků z prodlení z částky 636.839,--Kč včetně 21% DPH. Dále
společnost Solar Stříbro s.r.o. nebude vůči městu Stříbro požadovat úhradu bezdůvodného obohacení za užívání
pozemků č. parc. 830/1 a č. parc. 830/4 v k.ú Stříbro.
Smluvní strany dále shodně prohlašují, že v souvislosti s existencí pohledávky a vedením sporu nebudou vůči sobě
uplatňovat náklady právního zastoupení, tzn. že každá strana si dosud vynaložené náklady ponese sama.
III.
Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tato dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran,
ústní i písemná. Veškeré změny či doplnění této dohody lze provést jen formou postupně číslovaných písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této dohody.
Tato dohoda je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

4.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Dále
prohlašují, že tato dohoda je výrazem jejich pravé, svobodné s vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.

5.

Uzavření dohody schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Rada města Stříbro dne ... usnesením č. .... Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění
tohoto zákona.
Přílohy:
•

P1 kupní smlouva pozemky p.č. 830/1 a p.č. 830/4 v k.ú. Stříbro

Ve Stříbře dne...................

V Praze dne...................

..................................................
Město Stříbro

..................................................
Solar Stříbro s.r.o.

VII. VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉHO PŘÍSTUPU
1.
Vybudování zpevněného příjezdu ke garážím (st. p. 2313 a st. p. č. 2343) na pozemku
p. č. 2365/1 v k. ú. Stříbro, zapsaného na LV 1 na náklady žadatele, za podmínky povolení
umístění dopravního zrcadla v Mánesově ul. na domu č. p. 563, který je ve vlastnictví
žadatele. Příjezd by žadatel chtěl osadit betonovou zatravňovaní dlažbou, která by zpevnila
podklad pro příjezd a umožnilo zachovat zeleň.
IX. PRODEJ POZEMKŮ A STAVEB bez čp/ če
1.
Prodeje pozemků a staveb
• p. č. 3540/2 o výměře 9 m2, ostatní plocha
• p. č. 1236/15 o výměře 2 935 m2, ostatní plocha
• p. č. 8781 o výměře 147 m2, ostatní plocha
• p. č. 8782 o výměře 103 m2, ostatní plocha
• p. č. st. 2562/1 o výměře 425 m2, zastavěná plocha a nádvoří spolu se stavbou
bez čp/če na p. č. st. 2562/1, jiná stavba
• stavby bez čp/če na pozemku 2562/2 o výměře 26 m2, bez pozemku, jiná
stavba
firmě LIDL Česká republika, v. o. s., se sídlem v Praze, Nárožní 11, PSČ 158 00 pro účely
rozšíření výstavby prodejny LIDL nové generace, za cenu 16.285.500 Kč, ke které bude
připočtena platná DPH. Odkup pozemků a staveb bude realizován na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím městem Stříbrem a kupující společností LIDL, v. o. s..
Dnešního dne uzavřely tyto smluvní strany
Město Stříbro
se sídlem Masarykovo náměstí 1, Stříbro, PSČ 349 01
IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177
zast. Martinem Záhořem, starostou
Bankovní spojení: 112595803/0300
na straně jedné jako prodávající (dále jen „Prodávající“)
a
Lidl Česká republika v.o.s.
se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00
IČ: 26178541, DIČ: CZ26178541
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824
zast. společníkem, společností Lidl Holding s.r.o., kterého zastupují jednatelé Martin Molnár
a Pavel Stratil
na straně druhé jako kupující (dále jen „Kupující“)

(Prodávající a Kupující dále v této Smlouvě společné též jako „Smluvní strany“)
ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto

Kupní smlouvu
(dále jen „Smlouva“)
č. HIO SM 060 2020
I.
Prohlášení Prodávajícího
1.1.

Prodávající tímto prohlašuje, že je ke dni podpisu této Smlouvy výlučným vlastníkem
následujících nemovitých věcí:
•
•
•
•
•
•

pozemku parc. č. 1236/15 – ostatní plocha,
pozemku parc. č. 3540/2 – ostatní plocha,
pozemku parc. č. 8781 – ostatní plocha,
pozemku parc. č. 8782 – ostatní plocha,
pozemku parc. č. st. 2562/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez č.p./č.e., jiná stavba,
budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. st. 2562/2

vše zapsáno na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Tachov pro obec Stříbro, k. ú. Stříbro (dále jen „Předmětné nemovité
věci“).
II.
Předmět smlouvy
2.1.

Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu, tedy převádí vlastnické právo
k Předmětným nemovitým věcem na Kupujícího za kupní cenu uvedenou v čl. IV. této
Smlouvy a umožňuje Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětným nemovitým
věcem se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a Kupující Předmětné nemovité
věci na základě této Smlouvy kupuje a nabývá do svého vlastnictví a zavazuje se za
Předmětné nemovité věci zaplatit Prodávajícímu kupní cenu dle čl. IV. této Smlouvy.

2.2.

Smluvní strany prohlašují, že Kupující kupuje Předmětné nemovité věci za účelem
výstavby prodejny potravin a doplňkového spotřebního zboží a zřízení parkoviště
s infrastrukturou sloužící pro tuto prodejnu. Prodávající prohlašuje, že se záměrem
výstavby prodejny potravin a doplňkového spotřebního zboží Kupujícího a zřízení
parkoviště s infrastrukturou sloužící pro tuto prodejnu na Předmětných nemovitých
věcech souhlasí.
III.
Prohlášení Smluvních stran

3.1.

Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 1236/15 k.ú. Stříbro vázne věcné
břemeno (podle listiny) zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční
soustavy v rozsahu dle GP č. 3681-287/2018 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035.

3.2.

Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 1236/15 k.ú. Stříbro vázne věcné
břemeno (podle listiny) zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční
soustavy v rozsahu dle GP č. 3666-288/2018 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035.

3.3.

Prodávající prohlašuje, že na pozemku parc. č. 1236/15 k.ú. Stříbro vázne věcné
břemeno (podle listiny) umístit, provozovat, opravovat a udržovat podzemní
komunikační vedení v rozsahu dle GP č. 3742-110/2020 ve prospěch Šperl Jiří,
Májová 1225, 349 01 Stříbro, RČ/IČO: 861029/2482.

3.4.

Prodávající prohlašuje, že na Předmětných nemovitých věcech ke dni uzavření této
Smlouvy neváznou (i) žádné dluhy, žádná zástavní práva či další věcná břemena
neuvedená v čl. 3.1 až čl. 3.3 této Smlouvy, nebo jiné právní povinnosti, ani (ii) jiné
faktické vady, které by bránily jejich řádnému užívání.

3.5.

Prodávající prohlašuje, že na něj nebyl podán insolvenční návrh, návrh na provedení
exekuce či nařízen výkon rozhodnutí ani proti němu není zahájeno žádné soudní,
správní nebo rozhodčí řízení, které by se týkalo Předmětných nemovitých věcí,
neexistují žádné smlouvy, které by platně zakládaly práva ohledně Předmětných
nemovitých věcí ani nejsou příslušnému katastrálnímu úřadu podány návrhy, o nichž
dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

3.6.

Prodávající prohlašuje, že mu není známo, že by si jakákoliv třetí osoba činila
jakékoliv právo nebo nárok /např. na vlastnictví, nájemní nebo jiné užívací právo,
věcné břemeno/ ve vztahu k Předmětným nemovitým věcem, např. vyplývající
z restitučních či rehabilitačních předpisů.

3.7.

Prodávající prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky na daních nebo na poplatcích, ani
nedoplatky či dluhy, na základě kterých by mohl vzniknout jakýkoli závazek či
omezení týkající se smlouvy /např. zákonné zástavní právo, soudcovské zástavní
právo, zástavní právo, věcné břemeno apod./ a které by mohly vést k omezení práva
nakládat s Předmětnými nemovitými věcmi a k případnému uspokojení nároků třetích
osob zpeněžením Předmětných nemovitých věcí.

3.8.

Prodávající prohlašuje, že neučinil ke dni uzavření této Smlouvy žádné úkony
směřující k převodu vlastnického práva k Předmětným nemovitým věcem ve smyslu §
1100 odst. 2, zák. 89/2012 Sb.

3.9.

Prodávající prohlašuje, že dle jeho vědomí (i) Předmětné nemovité věci ani podzemní
vody pod nimi nejsou znečištěny žádnými látkami ohrožujícími životní prostředí,
zejména těžkými kovy, kyselinami, žíravinami, rozpouštědly, azbestem, halogenovými
nebo aromatizovanými uhlovodíky a radioaktivním odpadem a (i) na Předmětné
nemovité věci nepůsobí žádné škodlivé imise nebo radioaktivní látky. Dle vědomí
Prodávajícího neexistují žádná veřejnoprávní rozhodnutí či nařízení (týkající se
zejména imisí a dopravního napojení Pozemku), která by negativně ovlivňovala
užívání Předmětu koupě k účelům sjednaným v této Smlouvě (tj. provoz prodejny
potravin a doplňkového spotřebního zboží). Prodávající dále prohlašuje, že ke dni
podpisu této Smlouvy neobjednal žádné napojení Předmětných nemovitých věcí na
jakékoli veřejné sítě.

3.10. Kupující dále prohlašuje, že si Předmětné nemovité věci řádně prohlédl, že mu je
dobře znám jejich stav a že Předmětné nemovité věci nabývá do svého vlastnictví.
IV.
Kupní cena a její splatnost
4.1.

Kupní cena za převod vlastnického práva k Předmětným nemovitým věcem činí
16.285.500,- Kč (slovy: šestnáctmilionůdvěstěosmdesátpěttisícpětsetkorunčeských) )
a DPH v zákonem stanovené výši , (dále též jako „Kupní cena“), přičemž Kupující
uhradí Kupní cenu následujícím způsobem:

Kupní cena ve výši 16.285.500,- Kč
(slovy:
šestnáctmilionůdvěstěosmdesátpěttisícpětsetkorunčeských)
a
DPH
v zákonem stanovené výši, bude Kupujícím poukázána bezhotovostním převodem na
vázaný účet č. ………….. vedený u Raiffeisenbank a.s. do 30 dnů ode dne uzavření
této Smlouvy. Variabilní symbol 8412000080. Kupní cena bude z vázaného účtu
vedeného u Raiffeisenbank a.s. uvolněna na účet Prodávajícího na základě smlouvy
o vázaném účtu uzavřené dnešního dne mezi Smluvními stranami a Raiffeisenbank
a.s. po provedení zápisu vlastnického práva Kupujícího k Předmětným nemovitým
věcem do katastru nemovitostí.
V.
Předání Předmětné nemovité věci
5.1.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu předat Předmětné nemovité věci v dohodnuté
době, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva
k Předmětným nemovitým věcem ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí.
Dojde-li po dohodě Smluvních stran k předání a převzetí Předmětných nemovitých
věcí před provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přechází
dnem převzetí nebezpečí nahodilého zničení či zhoršení předmětu koupě na
Kupujícího. O předání Předmětných nemovitých věcí Kupujícímu bude Smluvními
stranami sepsán a podepsán předávací protokol.

5.2.

Prodávající je ode dne podpisu této Smlouvy povinen se zdržet jakéhokoliv jednání
než uvedeného v této Smlouvě, především jednání, kterým by převedl Předmětné
nemovité věci na třetí osobu nebo jakkoliv je zatížil, např. právem nájmu či jakkoliv
snížil jejich hodnotu.
VI.
Převod vlastnického práva

6.1.

Vlastnické právo k Předmětným nemovitým věcem přechází na Kupujícího povolením
vkladu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy do katastru
nemovitostí s účinky ke dni, kdy byl návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch
Kupujícího dle této Smlouvy doručen Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálnímu pracovišti Tachov.

6.2.

Prodávající a Kupující se dohodli na tom, že návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího do katastru
nemovitostí podá u příslušného katastrálního úřadu Prodávající, a to do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy Raiffeisenbank a.s. potvrdí Prodávajícímu, že celá kupní cena byla
složena na vázaný účet u Raiffeisenbank a.s. Náklady spojené s uzavřením smlouvy
o vázaném účtu s Raiffeisenbank a.s. a podáním příslušného návrhu uhradí za
Smluvní strany Kupující.

6.3.

Prodávající se zavazuje po podání návrhu na vklad vlastnického práva bezodkladně
informovat Kupujícího s uvedením data podání a čísla jednacího, pod kterým je
vkladové řízení vedeno, popř. předat kopii návrhu na vklad s vyznačeným podacím
razítkem katastrálního úřadu.

6.4.

Smluvní strany se pro případ, že nedojde ke vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí k Předmětným nemovitým věcem ve prospěch Kupujícího dle této
Smlouvy zavazují, že uzavřou novou kupní smlouvu či dodatek k této Smlouvě, které
budou uzavřeny za stejných podmínek jako tato Smlouva a které již splní zákonné
podmínky pro provedení vkladu, popřípadě, že na pokyn Katastrálního úřadu pro
Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Tachov tuto Smlouvu či návrh na vklad

náležitě doplní.
6.5.

Pokud by Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
pravomocně rozhodl o nepovolení vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy ve
prospěch Kupujícího ani při opakovaném návrhu na vklad, jsou strany této Smlouvy
oprávněny od této Smlouvy odstoupit a obě Smluvní strany jsou povinny vrátit si
poskytnutá plnění.

6.6.

Pokud se kterékoli z prohlášení Prodávajícího dle čl. III této Smlouvy ukáže, byť i
částečně, jako nepravdivé, nesprávné nebo neúplné a Prodávající takové porušení
na své náklady neodstraní ani do třiceti (30) kalendářních dnů od obdržení výzvy
Kupujícího, aby tak učinil, je Kupující oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

6.7.

Smluvní strany se dohodly, že daň z převodu nemovitých věcí bude hrazena
v souladu s právním řádem České republiky.
VII.
Doložka dle ust. § 41 z. č. 128/2000 Sb.

7.1.

Uzavření této Smlouvy o převodu Předmětných nemovitých věcí do vlastnictví
Kupujícího bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva města Stříbro č. 18 ze dne
09.09.2020

7.2.

Záměr města Stříbro prodat Předmětné nemovité věci, včetně stavby na pozemku
parc. č. st. 2562/2 to vše v k.ú. Stříbro byl schválen na 16. zasedání Zastupitelstva
města Stříbro a zveřejněn na úřední desce města Stříbro v termínu od 24.06.2020 do
17.07.2020.

7.3.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná kupní cena byla stanovena jako cena v místě
a čase obvyklá v souladu s ust. § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve
znění pozdějších předpisů.
VIII.
Zápis vlastnického práva

8.1.

Smluvní strany žádají, aby Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Tachov provedl vklad vlastnického práva dle této Smlouvy k Předmětné nemovité
věci ve prospěch Kupujícího do katastru nemovitostí.
IX.

9.1.

9.2.

Souhlas se zpracováním a zveřejněním údajů
Účastníci této Smlouvy výslovně a neodvolatelně souhlasí s tím, že veškeré údaje
obsažené v této Smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je Prodávající
oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoli způsobem, přičemž text této Smlouvy, jejích
dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i
takových údajů, jejichž ochrana je regulována právními předpisy o ochraně osobních
údajů včetně osobních údajů a citlivých údajů.
Účastníci této Smlouvy dávají zároveň městu Stříbro svůj výslovný souhlas se
zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů
citlivých, na dobu neurčitou, za účelem plnění smluvních povinností, evidence této
Smlouvy a zpřístupnění obsahu této Smlouvy veřejnosti.
X.

Závěrečná ustanovení
10.1. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
10.2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně a jen se souhlasem obou
Smluvních stran.
10.3. Každá ze Smluvních stran může práva z této Smlouvy postoupit třetí osobě pouze po
předchozím písemném souhlasu druhé Smluvní strany.
10.4. Tato Smlouva byla sepsána ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž
Prodávající a Kupující obdrží po jejím uzavření po 1 stejnopise a 1 stejnopis této
Smlouvy bude v držení Prodávajícího, když tento stejnopis bude určen pro potřeby
řízení u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov o
povolení vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy ve prospěch Kupujícího,
přičemž tento stejnopis musí být opatřen úředně ověřenými podpisy Smluvních stran.
10.5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
stranami. Prodávající je povinen uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv, pokud je
k tomu povinen dle platných právních předpisů.
10.6. Přílohou této Smlouvy je: kopie částečného výpisu z katastru nemovitostí (příloha 1) a
kopie výpisu z obchodního rejstříku Kupujícího (příloha 2).
10.7. Je-li kterékoliv ustanovení této Smlouvy zdánlivé, neplatné či nevynutitelné nebo
stane-li se neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo za takové prohlášeno
rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo
nevykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany si tímto
ujednávají, že bez zbytečného odkladu nahradí takto vadné ustanovení ustanovením
novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem bude co nejlépe odpovídat
obsahu a účelu původního, vadného ustanovení.
10.8. Obě Smluvní strany prohlašují, že jsou v plném rozsahu svéprávné, že právní jednání
spojené s uzavřením této Smlouvy učinily svobodně a vážně, že tuto Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné
právní překážky uzavření této Smlouvy, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily,
souhlasí s ní a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.
Prodávající:

Kupující:

Ve Stříbře dne: .....................

V Praze dne: .....................

……………………………..
Město Stříbro
Martin Záhoř, starosta

……………………………..
Martin Molnár
jednatel společníka
Lidl Holding s.r.o.
……………………………..
Pavel Stratil
jednatel společníka
Lidl Holding s.r.o.

XI. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ODKUPU POZEMKŮ
1.

Podání přihlášky do výběrového řízení na odkup pozemků z majetku Ministerstva obrany
ČR. Jedná se o pozemky p. č. 758/2 ost. plocha o výměře 3968 m2 a pozemek p. č. 758/4
ost. komunikace o výměře 27 m2. Vše v k. ú. Stříbro. Minimální kupní cena je 91.800 Kč,
kauce 1.000 Kč. Termín podání přihlášky je 29.09.2020.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2365/1 ost. plocha (vedle st. p. č. 2343), v k. ú. Stříbro
pro pana Xxxx, Stříbro, za účelem výstavby soukromé garáže (bez uvedení výměry
žadatelem) a části pozemku p. č. 2365/1 (pás kolem garáží na st. p. č. 2313 a st. p. č. 2343
ve vlastnictví žadatele) za účelem údržby zeleně, případně pro osazení elektroměrného
pilířku (bez uvedení výměry žadatelem).
VIII. ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVIŠTĚ
1.
Vytvoření tří parkovacích míst na náklady žadatele na pozemku p. č. 3219 v k. ú. Stříbro
(Bezručova ul.), kdy by tato místa byla vyhrazena pro dům č. p. 563 (st. p. č. 771/1).

Zastupitelstvo města odročuje:
VI. PLÁNOVACÍ SMLOUVA
1.
Plánovací smlouvu uzavřenou mezi městem Stříbro a panem Xxxx, Praha 5, na vybudování
zpevněné účelové komunikace na části parcely č. p. 1402/230, v k. ú. Stříbro, zapsané na
LV 1. Zpevněná část bude sloužit pro přístup ke stavbě RD realizovaného na pozemku p. č.
1402/511, který je ve vlastnictví pana Xxxx.
X. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ ČÁSTI MĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ
1.
Bezúplatné nabytí (darování) části městského opevnění z vlastnictví fyzické osoby do
vlastnictví města Stříbra. Jedná se o část st. p. č. 411 v k. ú. Stříbro ve vlastnictví paní Xxxx,
Xxxx, 349 01 Stříbro. Přesný rozsah darování bude určen geometrickým plánem.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. st. 3505 o výměře
9 m2, v k. ú. Stříbro firmě ČEZ Distribuce, a. s., za účelem vypořádání majetkoprávních
vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (odkup pozemku pod stavbou trafostanice) za
celkovou cenu 5.400 Kč včetně DPH.V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

II. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s směnou pozemku p. č. 2480/24 o výměře 36
m2, v k. ú. Stříbro ve vlastnictví fyzické osoby za p. č. 2480/70 o výměře 45 m2 v k. ú. Stříbro
ve vlastnictví města Stříbro, za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů a opravy chyby
z předchozí směnné smlouvy. Cena pozemků je 400 Kč/m2 včetně DPH. Rozdíl ve výměře
9 m2 ve prospěch fyzické osoby je bez náhrady.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/86, dle GP
č. 3764-210/2020, v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 37 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu
Ing. Xxxx, Stříbro, za účelem výstavby rodinného domu (zarovnání pozemku p.č. 1899/74)
za cenu v celkové výši 35.816 Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/50 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 924 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu Xxxx, Stříbro za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 894.432 Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/70 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 975 m2, orná půda v k. ú. Stříbro, manželům Xxxx, Stříbro za
účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 943.800 Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/38 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 11 m2, orná půda v k. ú. Stříbro, pro pana Xxxx, 31200 Plzeň Červený Hrádek, za účelem účelného využití pozemku a ukončení realizace směny
pozemků v Lokalitě Za Stadionem a to za cenu v celkové výši 10.648 Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se směnou pozemků:
město Stříbro pro pana Xxxx, Xxxx, 31200 Plzeň - Červený Hrádek

p. č. 1690/46 o výměře 3250 m2 zahrada v k. ú. Stříbro, vytvořenou GP č. 3731-14/2020
potvrzeným KÚ pro Plz. kraj, KP Tachov dne 07.04.2020, za účelem scelení pozemků města
a vybudování kanalizace Těchlovice.
pan Xxxx, pro město Stříbro
p. č. 1690/47 o výměře
34 m2 zahrada
p. č. 1690/48 o výměře
712 m2 zahrada
vytvořených GP. č. 3731-14/2020 potvrzeným KÚ pro Plz. kraj, KP Tachov dne 07.04.2020
p. č. 1690/26 o výměře
44 m2 zahrada
vše v k. ú. Stříbro
a
p. č. 1705/2 o výměře
2460 m2 trvalý travní porost
v k. ú. Těchlovice u Stříbra, vytvořenou GP č. 297-15/2020 potvrzeným KÚ pro Plz. kraj,
KP Tachov dne 17.03.2020, za účelem scelení pozemků města a vybudování kanalizace
Těchlovice. Cena směňovaných pozemků je 400 Kč/m2 včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se směnou pozemků:
město Stříbro pro manžele Xxxx, Xxxx, 349 01 Stříbro
část p. č. 1899/1 o výměře 127 m2 orná půda v k. ú. Stříbro,
a
manželé Xxxx pro město Stříbro
část st. p. č. 1002 o výměře 127 m2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Stříbro
Směna bude uskutečněna za účelem vybudování chodníku pro přístup k pozemkům
v Lokalitě Za Stadionem. Přesné označení směňovaných parcel bude dle geometrického
plánu, který bude vytvořen. Cena směňovaných pozemků je 600 Kč/m2 včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
V. KOUPĚ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s koupi pozemků p. č. 830/1, o výměře
297 m2, ost. plocha a p. č. 830/4, o výměře 5 m2, ost. plocha v k. ú. Stříbro zapsané na LV
4466, ve vlastnictví firmy Solar Stříbro, s. r. o., IČO 29068576, se sídlem Na Vypichu 288/13
Praha 6. Kupní cena je 400 Kč/m2 včetně DPH, celkem tedy 120.800 Kč, včetně DPH.
Smluvní strany se dohodly, že celá kupní cena bude uhrazena jako zápočet části pohledávky
kupujícího za prodávajícím. V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
VII. VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉHO PŘÍSTUPU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s vybudováním zpevněného příjezdu ke
garážím (st. p. 2313 a st. p. č. 2343) na pozemku p. č. 2365/1 v k. ú. Stříbro, zapsaného na
LV 1 na náklady žadatele. Příjezd by žadatel chtěl osadit betonovou zatravňovaní dlažbou,
která by zpevnila podklad pro příjezd a umožnilo zachovat zeleň.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IX. PRODEJ POZEMKŮ A STAVEB bez čp/ če
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku a staveb
• p. č. 3540/2 o výměře 9 m2, ostatní plocha

p. č. 1236/15 o výměře 2 935 m2, ostatní plocha
p. č. 8781 o výměře 147 m2, ostatní plocha
p. č. 8782 o výměře 103 m2, ostatní plocha
p. č. st. 2562/1 o výměře 425 m2, zastavěná plocha a nádvoří spolu se stavbou
bez čp/če na p. č. st. 2562/1, jiná stavba
• stavby bez čp/če na pozemku 2562/2 o výměře 26 m2, bez pozemku, jiná
stavba
firmě LIDL Česká republika, v. o. s., se sídlem v Praze, Nárožní 11, PSČ 158 00 pro účely
rozšíření výstavby prodejny LIDL nové generace, za cenu 16.285.500 Kč, ke které bude
připočtena platná DPH. Odkup pozemků a staveb bude realizován na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím městem Stříbrem a kupující společností LIDL, v. o. s.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
•
•
•
•

XI. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K ODKUPU POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s podáním přihlášky do výběrového řízení na
odkup pozemků z majetku Ministerstva obrany ČR. Jedná se o pozemky p. č. 758/2
ost. plocha o výměře 3968 m2 a pozemek p. č. 758/4 ost. komunikace o výměře 27 m2. Vše
v k. ú. Stříbro. Minimální kupní cena je 91.800 Kč, kauce 1.000 Kč. Termín podání přihlášky
je 29.09.2020.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

Příloha č. 02
usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 09.09.2020

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2020

25. Příjem - příspěvek od MF (SARS Cov-2)
Snížení příjmů - 1.třída - daňové

26. Navýšení ZU č.13 Investiční akce a opravy
Úvěr na akce hrazené z dotací

Příloha č. 02 18. ZM 09.09.20 - Rozpočtová opatření.xls

9 672 500,00 Kč
-9 672 500,00 Kč

20 000 000,00 Kč
-20 000 000,00 Kč
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