USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
29.01.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 03/VI/5, 6; 08/V/8, 9; 10/VIII/2, 3, 8; 11/V/1, 4, 5, 8, 10, 11; 12/V/3, 4, 5, 9, 11
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 32/V/8 (2018); 36/VI/2, 9
(2018); 02/VII/8, 9; 03/VI/12; 05/V/6; 06/V/4; 08/V/1; 09/IV/1, 5, 8, 9; 11/V/2, 3, 6,
7, 9, 12/V/1, 2, 6, 7, 8, 10
Zápis z 11. jednání Finančního výboru ze dne 21.01.2020.
Zápis z 10. jednání Kontrolního výboru ze dne 20.01.2020.
Zápis z 9. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
14.01.2020.
Zápis z 3. jednání Výboru pro části obce ze dne 19.11.2019.
Provedení opravy nesprávnosti Územního plánu Stříbro. Pozemku p. p. č. 1890/4 a
p. p. č. 1891/10 v k. ú. Stříbro bude přiřazena dle skutečného využití funkce Plochy smíšené
obytné – městské [SM].
Informaci o záměru Ministerstva obrany ČR realizovat převod vlastnického práva k pozemkům
p. p. č. 468, 758/2 a 758/4 vše v k. ú. Stříbro.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Program jednání 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Vladimír Souček,
Mgr. Květoslava Špilerová.
Návrhovou komisi ve složení: Daniel Baxa, DiS., Blahoslav Kupec, Ing. Miroslav Šimek.
Prodloužení termínu u úkolu: 32/V/8 do 30.06.2020 a 36/VI/9 do 30.09.2020.
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.
Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 01.02.2020, dle tabulky, uvedené v příloze
č. 03 tohoto usnesení.
PO ZŠ Gagarinova udělení souhlasu s využitím příspěvku na provoz poskytnutém v roce 2019
v období dvou let a to na rok 2019 a rok 2020, pro rok 2020 max. do výše 1 mil. Kč.
Zastupování města Stříbra ve Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí pověřeným
zastupitelem. V případě nestanovení pověřeného zastupitele zastupuje město starosta nebo
na základě písemného pověření pověřenec města.
Členský příspěvek města Stříbra ve Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí ve výši
1 Kč na osobu a rok.
Text a postup dle dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví VHI Stříbro, Ořechová ul.,
která tvoří přílohu č. 07 tohoto usnesení.
OZV č. 01/2020 o místním poplatku ze psů uvedenou v příloze č. 04 tohoto usnesení.
OZV č. 02/2020 o označování psů, dle textu uvedeného v příloze č. 05 tohoto usnesení.
OZV č. 03/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství uvedenou v příloze
č. 06 tohoto usnesení.
Uplatnění možného předkupního práva k p. p. č. 468 k. ú. Stříbro městem Stříbrem.
Úpravu příloh č. 1 a č. 2 včetně soupisu majetku zřizovací listiny Základní školy Stříbro,
Mánesova 485, příspěvkové organizace, IČ 70937605.
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III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Uplatnění možného předkupního práva k p. p. č. 758/2 a 758/4 k. ú. Stříbro městem Stříbrem.

IV. ZRUŠUJE:
1.

Usnesení č. 30/II/15b z roku 2009.

V. VYHRAZUJE:
1.

Ve smyslu ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích rozhodnout ve věci vypořádání
podílového spoluvlastnictví VHI Stříbro, Ořechová ul.

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: 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: 20.02.2019

3.

V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva takto:
Od 01.02.2020 dle zák.č. 338/2019 Sb. dle tabulky, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
Jednotlivé odměny budou poskytovány až ode dne 01.02.2020 po celou dobu funkčního
období v navržené výši a v případě nástupu náhradníků ode dne prvního zastupitelstva,
kterého se zúčastnil.
Z: starosta města
T: 05.02.2020

4.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené udělením souhlasu PO ZŠ Gagarinova s
využitím příspěvku na provoz poskytnutém v roce 2019 v období dvou let a to na rok 2019 a
rok 2020, pro rok 2020 max. do výše 1 mil. Kč.
Z: ředitelka PO ZŠ Gagarinova
T: 30.01.2020

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené zastupování města Stříbra ve Společenství měst
s husitskou minulostí a tradicí pověřeným zastupitelem. V případě nestanovení pověřeného
zastupitele zastupuje město starosta nebo na základě písemného pověření pověřenec města.
Z: starosta města
T: 30.03.2020

6.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené s rozhodnutím ve věci dohody o
vypořádání podílového spoluvlastnictví VHI Stříbro, Ořechová ul., která tvoří přílohu č. 07
tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 25.02.2020

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením OZV č. 01/2020 o místním
poplatku ze psů uvedenou v příloze č. 04 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí
vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 25.02.2020
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8.

Provedení veškerých administrativních a jiných úkonů spojených s vydáním OZV č. 02/2020 o
označování psů, dle textu uvedeného v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.01.2020

9.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením OZV č. 03/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství uvedenou v příloze č. 06 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 25.02.2020

10. V souladu s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004, správní řád v platném znění, provést
usnesením opravu nesprávnosti Územního plánu Stříbro. Pozemku p. p. č. 1890/4 a
p. p. č. 1891/10 v k. ú. Stříbro bude přiřazena dle skutečného využití funkce Plochy smíšené
obytné – městské [SM].
Z: vedoucí OVÚP
T: 28.02.2020
11. Provést uplatnění předkupního práva k p. p. č. 468 k. ú. Stříbro písemným podáním u
Ministerstva obrany ČR.
Z: starosta města
T: 11.03.2020
12. Sledovat nabídku Ministerstva obrany ČR na případný prodej p. p. č. 468 k. ú. Stříbro a
v případě vyhlášení takového prodeje, předložit zastupitelstvu města k projednání záměr
koupě p. p. č. 468 k. ú. Stříbro s návrhem příslušného rozpočtového opatření.
Z: starosta města
T: trvale
13. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením úpravy příloh č. 1 a č. 2
včetně soupisu majetku zřizovací listiny Základní školy Stříbro, Mánesova 485, příspěvkové
organizace, IČ 70937605.
Z: starosta města
T: 31.01.2020

Ve Stříbře dne:
Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Vladimír Souček

Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/46 o výměře 940 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 909.920 Kč včetně DPH.
2.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/41 o výměře 700 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 677.600 Kč včetně DPH.
3.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/78 o výměře 974 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Mgr. Bc. Xxxx, oba bytem Xxxx, PSČ 330 33, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 942.832 Kč včetně DPH.
4.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/45 o výměře 856 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx, PSČ 312 00 a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01,
za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 828.608 Kč včetně DPH.
5.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/48 o výměře 988 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Ostrava, Xxxx, PSČ 700 30 a paní Xxxx, bytem Zlaté Hory, Xxxx, PSČ
793 76, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 956.384 Kč včetně
DPH.
6.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/67 o výměře 1.167 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Ing. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 1.129.656 Kč včetně DPH.

7.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/53 o výměře 934 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
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paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 904.112 Kč včetně DPH.
III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ
1.
Koupi pozemku p. č. 3282/4 o výměře 66 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace,
odděleného GP č. 3662-81/2019, vyhotoveným Ing. Josefem Zelenkou, z pozemku
p. č. 3282/1 travní porost v k. ú. Stříbro ve vlastnictví manželů Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx,
PSČ 349 01, z důvodu trvalého záboru na pozemku vlastníka (městský chodník) za cenu
obvyklou 400,00 Kč/m2, celkem 26.400 Kč včetně DPH.
2.
Koupi pozemku p. č. 2772/12 o výměře 5 m2 ostatní plocha, silnice, odděleného GP
č. 3631-108/2018, vyhotoveným Ing. Josefem Zelenkou, z pozemku p. č. 2772/8 ostatní
plocha v k. ú. Stříbro ve vlastnictví pana Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, z důvodu
trvalého záboru na pozemku vlastníka (silnice) za cenu obvyklou 400,00 Kč/m2, celkem
2.000 Kč včetně DPH.
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Směnu pozemků v k. ú. Stříbro za účelem vybudování infrastruktury v lokalitě Za
Stadionem:
1. směňující strana
město Stříbro
 p. č. 1894/7 o výměře 621 m2 zahrada
 p. č. 1899/37 o výměře 824 m2 orná půda
oba (zemědělský půdní fond) zapsané na LV č. 1 a vedené Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Celkem 1445 m2
2. směňující strana
pan Xxxx, PSČ 312 00
je vlastníkem pozemků na LV 1920:
 p. č. 1914/46 o výměře 878 m2 orná půda
 p. č. 1914/47 o výměře 443 m2 orná půda
pan Xxxx, PSČ 312 00
je vlastníkem pozemku na LV 4753
 p. č. 1914/42 o výměře 124 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro (zemědělský půdní fond), zapsané na LV č. 1920 a 4753 a vedené
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Celkem 1445 m2.
V. SOUHLAS SE STAVBOU – ZMĚNA TRASY
1.
Realizaci stavby s uvedenými zábory pozemků:
 p. č. 2840/1 vedeného jako lesní pozemek - trvalý zábor, výměra stavby - 436,42 m2,
dočasný zábor, rekultivace 161,66 m2, v k. ú. Stříbro
 p. č. 2076/4 vedeného jako ostatní plocha, neplodná půda - trvalý zábor, výměra
stavby - 11,25 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra
 p. č. 2216/12 vedeného jako lesní pozemek - trvalý zábor, výměra stavby - 70,07 m2,
v k. ú. Lhota u Stříbra
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p. č. 2222/2 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace - trvalý zábor, výměra
stavby - 39,08 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra
p. č. 2227/1 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace - trvalý zábor, výměra
stavby - 19,63 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra.
p. č. 2840/1 - trvalé odnětí - 436,42 m2, k. ú. Stříbro,
p. č. 2216/12 - trvalé odnětí - 70,07 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra

VI. UDĚLENÍ SOUHLASU S KUPNÍ CENOU
1.
Plánovaný odkup pozemků a budov od Státního pozemkového úřadu:
pozemky včetně staveb na stavebních p. č. 649/1, 649/3, 649/7 a 649/8, stavba na pozemku
st. p. č. 649/2 a pozemky st. p. č. 652/3 a pozemek p. č. 3459 v k. ú. Stříbro, obec Stříbro,
okres Tachov
za cenu dle znaleckého posudku navýšenou o znalečné v celkové výši 1.767.840 Kč.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 318/8 o výměře 44 m2 ostatní plocha v k. ú. Butov
za účelem zarovnání hranice pozemku s pozemky sousedními.

Zastupitelstvo města ukládá:
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/46 o výměře 940 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 909.920 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. 1899/41 o výměře 700 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 677.600 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. 1899/78 o výměře 974 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Mgr. Bc. Xxxx a paní Bc. Xxxx, oba bytem Xxxx, PSČ 330 33, za účelem výstavby
rodinného domu a za cenu v celkové výši 942.832 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
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Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/45 o výměře 856 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx, PSČ 312 00 a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01,
za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 828.608 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
5.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/48 o výměře 988 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Ostrava, Xxxx, PSČ 700 30 a paní Xxxx, bytem Zlaté Hory, Xxxx, PSČ
793 76, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 956.384 Kč včetně
DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
6.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/67 o výměře 1.167 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Ing. Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 1.129.656 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
7.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/53 o výměře 934 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 904.112 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s koupí pozemku p. č. 3282/4 o výměře
66 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, odděleného GP č. 3662-81/2019, vyhotoveným
Ing. Josefem Zelenkou, z pozemku p. č. 3282/1 travní porost v k. ú. Stříbro ve vlastnictví
manželů Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, z důvodu trvalého záboru na pozemku
vlastníka (městský chodník) za cenu obvyklou 400,00 Kč/m2, celkem 26.400 Kč včetně
DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ
Z: starosta města
T: průběžně
2.
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Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s koupí pozemku p. č. 2772/12 o výměře
5 m2 ostatní plocha, silnice, odděleného GP č. 3631-108/2018, vyhotoveným Ing. Josefem
Zelenkou, z pozemku p. č. 2772/8 ostatní plocha v k. ú. Stříbro ve vlastnictví pana Xxxx,
PSČ 349 01, z důvodu trvalého záboru na pozemku vlastníka (silnice) za cenu obvyklou
400,00 Kč/m2, celkem 2.000 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ
Z: starosta města
T: průběžně
IV. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s podpisem směnné smlouvy na směnu
pozemků v k. ú. Stříbro za účelem vybudování infrastruktury v lokalitě Za Stadionem:
1. směňující strana
město Stříbro
 p. č. 1894/7 o výměře 621 m2 zahrada
 p. č. 1899/37 o výměře 824 m2 orná půda
oba (zemědělský půdní fond) zapsané na LV č. 1 a vedené Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Celkem 1445 m2
2. směňující strana
pan Xxxx, PSČ 312 00
je vlastníkem pozemků na LV 1920:
 p. č. 1914/46 o výměře 878 m2 orná půda
 p. č. 1914/47 o výměře 443 m2 orná půda
pan Xxxx, PSČ 312 00
je vlastníkem pozemku na LV 4753
 p. č. 1914/42 o výměře 124 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro (zemědělský půdní fond), zapsané na LV č. 1920 a 4753 a vedené
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov. Celkem 1445 m2.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
V. SOUHLAS SE STAVBOU – ZMĚNA TRASY
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s realizací stavby s uvedenými zábory
pozemků:
 p. č. 2840/1 vedeného jako lesní pozemek - trvalý zábor, výměra stavby - 436,42 m2,
dočasný zábor, rekultivace 161,66 m2, v k. ú. Stříbro
 p. č. 2076/4 vedeného jako ostatní plocha, neplodná půda - trvalý zábor, výměra
stavby - 11,25 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra
 p. č. 2216/12 vedeného jako lesní pozemek - trvalý zábor, výměra stavby - 70,07 m2,
v k. ú. Lhota u Stříbra
 p. č. 2222/2 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace - trvalý zábor, výměra
stavby - 39,08 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra
 p. č. 2227/1 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace - trvalý zábor, výměra
stavby - 19,63 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra.
 p. č. 2840/1 - trvalé odnětí - 436,42 m2, k. ú. Stříbro,
 p. č. 2216/12 - trvalé odnětí - 70,07 m2, v k. ú. Lhota u Stříbra
v souvislosti s 2. etapou rekonstrukce dálničního přivaděče ze Stříbra k dálnici D5.

5

V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
VI. UDĚLENÍ SOUHLASU S KUPNÍ CENOU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s udělením souhlasu s cenou dle znaleckého
posudku navýšenou o znalečné v celkové výši 1.767.840 Kč na plánovaný odkup pozemků a
budov od Státního pozemkového úřadu:
pozemky včetně staveb na stavebních p. č. 649/1, 649/3, 649/7 a 649/8, stavba na pozemku
st. p. č. 649/2 a pozemky st. p. č. 652/3 a pozemek p. č. 3459 v k. ú. Stříbro, obec Stříbro,
okres Tachov
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

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

2) Navýšení finančních prostředků FRBMS
Volné prostředky

1 500 000,00 Kč
-1 500 000,00 Kč

3) Navýšení ZU č. 5 Výdaje HIO
Volné prostředky

1 767 840,00 Kč
-1 767 840,00 Kč

4) Finanční vypořádání za rok 2019
Rezerva města
5) Navýšení ZU č. 04 Mzdové výdaje
Volné prostředky

Příloha č. 02 13. ZM 29.01.20 - Rozpočtová opatření.xls

1 087,82 Kč
-1 087,82 Kč
611 000,00 Kč
-611 000,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

Výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva od 01.02.2020.
Funkce
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru
Předseda komise
Člen výboru
Člen komise
Člen zastupitelstva bez
dalších funkcí

Od 01.12.2018
20 000 Kč
7 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 250 Kč
1 250 Kč
1 000 Kč

01.02.2020
22 000
7 700
2 500
2 500
1 500
1 500
1 100

Příloha č. 04
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

Město Stříbro

Obecně závazná vyhláška č. 01/2020
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 29.01.2020 usnesením č. 13/II/.
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).
čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)1
čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na území města Stříbro a jeho částech (dále jen „poplatník“).2
2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců3
čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3. V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

1

1
2
3
4

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů,
včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.6
čl. 4
Sazba poplatku
Sazby poplatku za kalendářní rok činí:
1. 1000 Kč
za psa chovaného v domě, ve kterém jsou nejméně 4 bytové jednotky,
2. 200 Kč
a) za psa chovaného v rodinných domech, zahradách u rodinných domů a v domech,
ve kterých jsou nejvíce 3 bytové jednotky,
b) za psa chovaného na zahradách a v zahrádkářských koloniích,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
3. 50 Kč
za psa chovaného v částech města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov,
Otročín, Těchlovice a Máchovo údolí,
4. 1500 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 1, odst. 2
písm. a) a b) a v odst. 3,
5. 300 Kč
za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v odst. 2 písm. c).
6. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.7

čl. 5
Splatnost
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

2

5
6
7

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

čl. 6
Osvobození
1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.8
2. Od poplatku se dále osvobozují:
a)
b)
c)
d)

držitel psa, který psa odebral z útulku
osoba, která se ujala péče o opuštěného nebo toulavého psa od města Stříbra
držitel psa, který je osamělým důchodcem
město Stříbro, je-li držitelem psa

3. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 9
čl. 7
Navýšení poplatku
1.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.10

2.

Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11

čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku12
1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a
nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl
mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo
opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo
opatrovníkovi poplatníka.
3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost
společně a nerozdílně.
čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
1. Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními
předpisy.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů ze dne
11.12.2019.

3

8

. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích
. § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12
§ 12 zákona o místních poplatcích
9

čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

….………………..…………….
Bc. Karel Lukeš
místostarosta

..…………………………………
Martin Záhoř
starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Podpis:
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Příloha č. 05
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

MĚSTO SŘÍBRO
Zastupitelstvo města Stříbra
Obecně závazná vyhláška
č. 02/2020,
k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Zastupitelstvo města Stříbra se na svém 13. zasedání dne 29.01.2020 usneslo vydat na základě
ustanovení § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Trvalé označování psů
Chovatel1) psa chovaného na území města Stříbra je povinen nechat psa staršího tří měsíců trvale
označit elektronickým čipem nebo čitelným tetováním provedeným před 03.07.2011, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení stáří psa tří měsíců nebo nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy se stal chovatelem psa staršího tří měsíců (pokud pes není již trvale označen ve smyslu této
obecně závazné vyhlášky).
Čl. 2
Úhrada nákladů za trvalé označování psů
Označování psů se provádí na náklady chovatelů psů.
Čl. 3
Evidence chovatelů psů

1. Město Stříbro prostřednictvím Městského úřadu Stříbro vede evidenci chovatelů psů
označených způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence“).

2. Chovatel psa chovaného na území města Stříbra je povinen přihlásit se do 30 dnů ode dne
označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 30 dnů ode dne, kdy se
1)

§ 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.

3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
a)
b)
c)

d)

své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li o fyzickou osobu,
nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu;
jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení;
evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo číslo tetování, jímž byl pes označen, a
datum čipování či čitelným tetování psa, které doloží potvrzením vydaným odborně
způsobilou osobou, která provedla označení psa elektronickým čipem nebo tetováním;
kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

4. O přihlášení se do evidence na podkladě žádosti vydá Městký úřad Stříbro chovateli psa
potvrzení.

5. Chovatel psa je povinen Městskému úřadu Stříbro ohlásit pro účely evidence ukončení chovu
psa na území města Stříbra, ztrátu či únik psa, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
Čl. 4
Přechodná ustanovení

1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky
starší tří měsíců (viz čl. 1 této obecně závazné vyhlášky) a který nebyl před účinností této
obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem nebo čitelným tetováním, označit
způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této
obecně závazné vyhlášky.

2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit
způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo
se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto
způsobem, je povinen se do 30 dnů od účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do
evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně
závazné vyhlášky jsou splněny.

3. Povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na chovatele psů,
jejichž psi se na území města Stříbra nezdržují trvale a zdržují se zde pouze výjimečně.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Martin Záhoř
starosta města
Vyvěšeno dne:

Bc. Karel Lukeš
místostarosta města

Sejmuto dne:
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Podpis:

Příloha č. 06
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

Město Stříbro

Obecně závazná vyhláška č. 03/2020
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 29.01.2020 usnesením č. 13/II/.. usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).
čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále
jen „poplatek“).
2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“)1

čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,¹ kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).3
čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena v odst. 1 až 4:

1

1. Za veřejné prostranství ve městě Stříbře se podle této vyhlášky považují všechna místa, která
slouží veřejnému užívání odpovídajícímu jejich určení, jsou přístupná všem bez omezení,
tj. slouží obecnému užívání, a to bez ohledu na druh vlastnictví k tomuto prostoru (příloha
č. 1).
2. Částmi města Stříbra se rozumí: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov, Otročín a
Těchlovice
1

§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2

3. Zóna B se nachází v těchto ulicích a na uvedených parcelách: Na Výsluní, Benešova ulice
včetně kruhového objezdu ke křižovatce s ul. 28. října, Revoluční, Třída 5. května, Vodičkova,
Na Vinici, Plzeňská vyjma úseku od Masarykovo nám. ke kostelu Panny Marie, Americká,
Nádražní, Kladrubská, Nad Kučerkou, Soběslavova, Májová, Třešňová, Větrná, Mírová,
Palackého, Nerudova, Gagarinova, Brožíkova, Dukelská, Máchova, K Floriánu, Alešova, st.
parcely č. 3225/1, 3225/20, 3225/22, 3225/23, 1229/30, 1229/36, 3224/6, 1256/1 a 203/1,
které jsou specifikovány barevným rastrem v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
4. Zóna A městské památkové zóny Stříbro se nachází v těchto ulicích: Benešova v úseku
od Masarykova nám. ke křižovatce s ul. 28. října, Smuteční vrch, Plzeňská v úseku
od Masarykova nám. ke kostelu Panny Marie, Ruská, V domkách, Hradební, Jiřího
z Poděbrad, Boženy Němcové, Kostelní, Kostelní nám., Jakoubkova, Žižkova, Husova,
Masarykovo nám., Dostojevského, Bezručova, Tylova, Mánesova, Pivovarská, 28. října, nám.
Svobody a dále historický kamenný most přes řeku Mži, včetně věže a předmostí, které jsou
specifikovány barevným rastrem v příloze č. 1.
5. Masarykovo náměstí je rozděleno na dvě zóny, které jsou specifikovány graficky a barevným
rastrem v příloze č. 2.
čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny
před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství
po dobu kratší než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit oznamovací povinnost nejblíže následující pracovní
den.
2. V ohlášení poplatník uvede4:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob,
místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik
nároku na případnou úlevu nebo osvobození od poplatku.
3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.5
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
2

5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.7

4

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
5

6. Ohlašovací povinnost poplatník plní prostřednictvím příslušných odborů MěÚ Stříbro nebo
organizací města Stříbra a to takto:
a) Článek 5 odstavec 1, 2, 6, 10 (umístění skládek, provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb, umístění stavebních zařízení) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro –
HIO, Masarykovo náměstí 437, Stříbro 349 01.
b) Článek 5 odstavec 4, 8, 9 (umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, umístění
cirkusů a umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí) prostřednictvím odboru MěÚ
Stříbro – Živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 63, Stříbro 349 01.
c) Článek 5 odstavec 3, 5, 7 (umístění předzahrádky, umístění zařízení sloužících
pro poskytování služeb, umístění reklamních zařízení) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro
– Finanční odbor, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01.
d) Článek 5 odstavec 11, 12, 13 (užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce, užívání
prostranství pro reklamní akce a užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl) prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – Správní odbor, podatelna,
Masarykovo náměstí 63, Stříbro 349 01.
e) Článek 5 odstavec 14
(vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozy)
prostřednictvím odboru MěÚ Stříbro – OVÚP, Masarykovo nám. 63, Stříbro 349 01.
7. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost
správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 6.
čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:
1. Provádění výkopových prací
a) 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře vyjma písm. b),
b) 5,- Kč za 1 m² a den v částech města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov,
Otročín, Těchlovice.
2. Umístění dočasných staveb sloužící pro poskytování prodeje a služeb
a) 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře,
b) 1 300,- Kč za 1 m²/1 rok při umístění v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
c) 1 000,- Kč za 1 m²/1 rok při umístění ve městě Stříbře vyjma písm. b).
3. Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (předzahrádky)
a) 50,- Kč za 1 m² a den v zóně A a v zóně B,
b) 2 000,- Kč za předzahrádku/1 rok v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
c) 3 000,- Kč za předzahrádku/1 rok v zóně B
4. Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a) 50,- Kč za 1 m² a den v zóně A a v zóně B vyjma písm. b) a c),
b) 60,- Kč za 1 m² a den při trzích na místě určeném Nařízením města Stříbra – Tržní řád8;
při pořádání Farmářských trhů 10,- Kč za 1 m2 a den v době jejich pořádání vyjma bodu c),
c) 70,- Kč za 1 m² a den při trzích a při pořádání Farmářských trhů 20,- Kč za 1 m2 a den
na Masarykově náměstí ve Stříbře v době jejich pořádání na určeném místě graficky
vyznačeném na mapě barevným rastrem v příloze č. 2 této vyhlášky,
3

d) 2 000,- Kč za zařízení/1 rok za trvalé umístění prodejního zařízení před vlastní
provozovnou v zóně A a v zóně B,
e) 3 000,- Kč za zařízení/1 rok za trvalé umístění prodejního zařízení v zóně A a v zóně
B vyjma písm. d).
5. Umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb
a) 10,- Kč za 1 m² v zóně A a v zóně B,
b) 3 000,- Kč za zařízení/1 rok v zóně A a v zóně B.
8

Nařízení města Stříbra č. 4/2012, kterým se vydává Tržní řád města

6. Umístění stavebních zařízení
a) 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
7. Umístění reklamních zařízení
a) 100,- Kč za 1 m2 a den v zóně A a v zóně B,
b) 5 000,- Kč za 1 m2 /1 rok v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
c) 2 500,- Kč za 1 m2 /1 rok v zóně B.
8. Umístění cirkusů
a) 2,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
9. Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
a) 50,- Kč za 1 m2 a den ve městě Stříbře,
b) 800,- Kč za 1 zařízení/1 týden.
10. Umístění skládek
a) 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
11. Užívání prostranství pro kulturní a sportovní akce
a) 10,- Kč za 1 m² a den v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
b) 5,- Kč za 1 m² a den v zóně B.
12. Užívání prostranství pro reklamní akce
a) 10,- Kč za 1 m² a den v zóně A městské památkové zóny Stříbro,
b) 5,- Kč za 1 m² a den v zóně B.
13. Užívání tohoto prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
a) 10,- Kč za 1 m² a den ve městě Stříbře.
14. Vyhrazení trvalého parkovacího místa vyjma vyhrazených parkovišť
a) 10,- Kč za 1 m2 a den ve městě Stříbře,
b) 8.000,- Kč v prvním roce užívání za kalendářní rok a parkovací místo ve městě Stříbře
pro osobní vozy (do 12 m2),
c) 3.000,- Kč každý následující rok užívání za kalendářní rok a parkovací místo ve městě
Stříbře pro osobní vozy (do 12 m2).
čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 1, 6, 10, je splatný nejpozději 15 dní po ukončení užívání
veřejného prostranství (tj. výkopové práce, umístění stavebních zařízení, umístění skládky).
2. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 je splatný nejpozději dnem
zahájení užívání veřejného prostranství (tj. umístění dočasných staveb, umístění
předzahrádek, umístění zařízení sloužící pro prodej, umístění zařízení sloužící pro služby,
umístění reklamních zařízení, umístění cirkusů, umístění lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, užívání prostranství pro kulturní akce, užívání prostranství pro reklamní akce, užívání
prostranství pro potřeby filmových a televizních děl).
3. Poplatek uvedený v čl. 5 odstavec 14 (vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozy)
je splatný do 1 měsíce od vydání rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa OVÚP.
4. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
4

5. Poplatek vyměřený za 1 kalendářní rok je splatný jednorázově, nejpozději do 31.03.
V průběhu roku je roční poplatek splatný vždy do 30 dnů od zahájení užívání veřejného
prostranství vyjma odst. 3 tohoto článku.

čl. 7
Osvobození
1.

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo
ZTP/P
b) z akcí pořádaných
na veřejném
prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden
na charitativní a veřejně prospěšné účel9

2.

Od poplatku se dále osvobozují/je:
a) užívání veřejného prostranství městem Stříbro, příspěvkovými organizacemi, svazky
a sdruženími, jejichž zřizovatelem nebo členem je město Stříbro.
b) užívání veřejného prostranství školskými organizacemi, které mají sídlo na území města
Stříbra.
c) užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 1, 2, 6 a 10 na pozemcích, které mají
charakter veřejného prostranství, ale nejsou ve vlastnictví města Stříbra.
d) užívání veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádky před vlastní provozovnou
dle článku 5 odst. 3.
e) postavení lešení za účelem opravy fasády, pokud práce budou provedeny do 60 dnů10.
f)

umístění skládky do 3 dnů.

g) užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P4) dle zvláštních předpisů.
h) Užívání veřejného prostranství dle čl. 5 odst. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 a 13 při doložení nájemní
smlouvy za úplatu.
3. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen
ohlásit ve lhůtě stanovené v čl. 4 této vyhlášky.
4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
ve stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.11

čl. 8
Navýšení poplatku
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku oplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.12
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 13

5

zvýšit až

9

§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
Po překročení 60 dnů nárok na osvobození zaniká a poplatek bude hrazen za celé období, kdy bylo lešení postaveno.
11
§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
12
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
13
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10

čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ze dne 11.12.2019.

čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

….………………..…………….

..…………………………………

Bc. Karel Lukeš

Martin Záhoř

místostarosta

starosta

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Podpis:
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Příloha č. 07
usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 29.01.2020

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ
VHI Stříbro, Ořechová ulice

Níže uvedené smluvní strany
1A

Ing. Xxxx
trvale bytem Xxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu Xxxx

1B

Xxxx
Xxxx
oba trvale bytem Xxxx, 34901 Stříbro
bankovní spojení: Equa bank a.s., č. účtu Xxxx

1C

Xxxx
Xxxx
oba trvale bytem Xxxx, 34901 Stříbro
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu Xxxx
(dále společně též jako převodci na straně jedné)
a
2.

Město Stříbro, IČ: 00258393
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro,
zastoupené Martinem Záhořem, starostou města
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu 112595926/0300
(dále též jen jako nabyvatel jako na straně druhé)

Převodci a nabyvatel jsou dále společně označeni také jen jako smluvní strany či strany, není-li
třeba užít konkrétního označení každé z nich,
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1141 odst. 1 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), tuto

Dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví
(dále jen dohoda)

Článek I.

Prohlášení stran
1. Převodci a nabyvatel prohlašují, že na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.9.2005 v
minulosti založili sdružení bez právní subjektivity dle § 829 zákona č. 40/1964 Sb.,
tehdejšího občanského zákoníku. Účelem založení sdružení bylo vybudování vodovodního
řadu z HDPE 90 x 5,4 mm (PE 100) délky 74,3 m a kanalizačního sběrače z PVC 250 mm
délky 71,69 m na pozemcích nabyvatele p.č. 1402/325, 1402/326, 1402/327 1402/421 a
1402/422, vše v k.ú. Stříbro. Toliko pro úplnost se dodává, že k datu podpisu smlouvy jsou
členy uvedeného sdružení pouze Převodci 1B a 1C, tato skutečnost však nemá vliv na
existenci spoluvlastnického práva všech účastníků této dohody.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že vodovodní řad a kanalizační sběrač byly zhotoveny v
souladu s projektovou dokumentací zpracovanou pod názvem „Stříbro – Ořechová ulice –
kanalizace a vodovod pro novostavby 3 RD“ v roce 2005 projektantem Václavem Říhou, IČ
61130494, s místem podnikání Tuněchody 11, 34901 Stříbro. Kolaudace vodovodního řadu a
kanalizačního sběrače pak proběhla dne 24.7.2006, a to na základě rozhodnutí Městského
úřadu Stříbro, odboru životního prostředí, vydaného pod č.j. 85/ŽP/06-231/2 (datum právní
moci 19.8.2006) a dále ve znění opravného rozhodnutí vydaného týmž úřadem pod č.j.
1609/ŽP/09 ze dne 7.12.2009. Náklady, dle smlouvy o dílo č.841/UC/28/05 zhotovitele spol.
STRABAG a.s., na vybudování pak činily částku 399.525,00 Kč, včetně DPH, když tato
částka byla zhotoviteli stavebních prací zcela uhrazena.
3. Smluvní strany prohlašují, že zhotovený vodovodní řad a kanalizační sběrač představuje
majetek získaný za účastníky poskytnuté prostředky a při výkonu společné činnosti a je tak
ve spoluvlastnictví všech účastníků. Výše spoluvlastnických podílů jednotlivých účastníků
jsou následující:
◦

Ing. Xxxx

20,0 %

◦

Pavel Xxxx

20,0 %

◦

Xxxx

21,3 %

◦

Město Stříbro

38,7 %

4. Vodovodní řad a kanalizační sběrač uvedené v odstavci 1 tohoto článku pak s odkazem na
§ 509 občanského zákoníku, v platném znění, nejsou součástí výše uvedených pozemků a
jsou tak předmětem vypořádání dle této dohody (dále jen jako předmět vypořádání).

Článek II.
Zrušení spoluvlastnictví
1. Smluvní strany se dohodly na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k
předmětu vypořádání specifikovanému v čl. I odst. 1 této dohody.
2. Smluvní strany mají zájem vypořádat spoluvlastnické právo k předmětu vypořádání tak, že
každý z převodců se zavazuje převést své spoluvlastnické právo k předmětu vypořádání na
nabyvatele. Současně se nabyvatel zavazuje předmět vypořádání (resp. jednotlivé
spoluvlastnické podíly stávajících převodců) převzít, uhradit každému z převodců
vypořádací podíl ve výši a způsobem sjednaným v čl. III této dohody.

1.

Článek III.
Vypořádací podíl
Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedeného vypořádání náleží Převodci 1A Ing. Xxxx - finanční náhrada – vypořádací podíl za pozbytí vlastnického práva k předmětu
vypořádání ve výši 80.000,00 Kč (slovy: Osmdesáttisíckorunčeských) (dále jako vypořádací
podíl A).

2.

Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedeného vypořádání náleží převodcům 1B
- Xxxx - finanční náhrada – vypořádací podíl za pozbytí vlastnického práva k předmětu
vypořádání ve výši 80.000,00 Kč (slovy: Osmdesáttisíc korunčeských) (dále jako vypořádací
podíl B).

3.

Smluvní strany se dohodly, že na základě výše uvedeného vypořádání náleží převodcům 1C
- Xxxx - finanční náhrada – vypořádací podíl za pozbytí vlastnického práva k předmětu
vypořádání ve výši 85.000,00 Kč (slovy: Osmdesát pěttisíckorunčeských) (dále jako
vypořádací podíl C).

4.

Nabyvatel se zavazuje všechny vypořádací podíly A až C vyplatit jednotlivým převodcům
tak, že budou vyplaceny bezhotovostně na účty převodců uvedené na titulní straně této
dohody, a to ve lhůtě do patnácti dnů ode dne podpisu této dohody posledním účastníkem
dohody a současně poté, co bude splněna společná a nerozdílná povinnost převodců předat
nabyvateli provozní dokumentaci od zhotovitele stavby dle smlouvy o dílo k předmětu
vypořádání tak, aby předmět vypořádání mohl být nadále řádně provozován nabyvatelem
určeným provozovatelem (zejména geodetické zaměření, protokol o provedení náplňové
zkoušky těsnosti kanalizace, protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu, potvrzení o
proplachu, skutečné provedení předmětu vypořádání – zejména kladečské schéma
vodovodu, prohlášení o shodě na použité materiály, potvrzení o funkčnosti trasovacího
vodiče). Pro úplnost a s ohledem na skutečnost, že smluvními stranami založené sdružení
nemá právní subjektivitu se uvádí, že všechny smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby
vypořádací podíly byly nabyvatelem vyplaceny přímo jednotlivým účastníkům sdružení.
Účastníci této dohody dále prohlašují, že výplatou vypořádacích podílů ve výši dle
předchozích odstavců 1 až 3 tohoto článku jsou v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu
a kanalizačního sběrače zcela vypořádáni a nemají vůči sobě žádné další pohledávky, které
by bylo nutné touto dohodou dále vypořádat.

5.

Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li ke splnění výše uvedených podmínek pro výplatu
ceny – vypořádacích podílů - nejpozději do 30.4.2020, potom tato dohoda bez dalšího
zaniká. Tato podmínka se sjednává jako rozvazovací.
Článek IV.
Prohlášení stran dohody

1. Převodci společně prohlašují, že:
◦

jsou oprávněni s předmětem vypořádání a jejich spoluvlastnickými podíly disponovat
ve smyslu této dohody.

◦

na předmětu vypořádání neváznou žádná práva třetích osob, zástavní práva, věcná
břemena, předkupní práva či jiné závady

◦

před uzavřením této dohody žádný z nich neuzavřel se třetí osobou žádnou kupní
smlouvu či smlouvu o smlouvě budoucí kupní ohledně předmětu vypořádání či jinou
smlouvu, jejímž předmětem je převod vlastnického práva nebo zatížení předmětu
vypořádání např. zástavním právem, věcným břemenem apod.;

◦

ohledně předmětu vypořádání není vedeno žádné řízení o výkonu rozhodnutí
prodejem nemovitých věcí ani jiné soudní, rozhodčí, exekuční nebo správní řízení.

◦

jsou oprávněni tuto dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. Nabyvatel prohlašuje, že předmět vypořádání do svého vlastnictví včetně veškerých
součástí a příslušenství přijímá.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se jakákoliv prohlášení či ujištění obsažené v odst. 1
nebo 2 tohoto článku ukážou nebo se stanou nepravdivými, má oprávněná strana nárok
požadovat náhradu škody, která v důsledku takového prohlášení vznikla a/nebo uvedení
takové skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními v tomto článku uvedenými,
případně od této dohody jednostranně odstoupit.

Článek V.
Převod vlastnického práva, předání a užívání předmětu vypořádání
1. Nabyvatel nabývá vlastnické právo k předmětu vypořádání okamžikem odeslání
vypořádacích podílů jednotlivým převodcům na jejich bankovní účty uvedené na titulní
straně této dohody.
2. Smluvní strany ve vzájemné součinnosti zajistí neprodleně po nabytí vlastnického práva u
provozovatele vodohospodářské infrastruktury vyznačení změny v majetkové evidenci
podle zákona o vodovodech a kanalizacích.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s
ní, se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této dohody a
nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. Veškeré změny či
doplnění této dohody lze provést jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných všemi smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této dohody.
3. Tato dohoda je uzavřena v šesti vyhotoveních, z nichž každý z převodců obdrží jedno
vyhotovení, nabyvatel obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení obdrží provozovatel
obecního vodovodu a jedno vyhotovení obdrží provozovatel obecní kanalizace.
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 a
vážné vůle a na důkaz toho ji níže podepisují.
5. Město Stříbro osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

v platném znění, že ohledně uzavření této dohody byly splněny všechny zákonné
podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, podmiňuje platnost právního jednání
města. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením č. .../2020 zastupitelstva města
Stříbra ze dne ...

Ve Stříbře dne ...
Ing. Xxxx

_____________________________

Xxxx

_____________________________

Xxxx

_____________________________

Xxxx

_____________________________

Xxxx

_____________________________

Město Stříbro (Martin Záhoř, starosta města)

_____________________________

