USNESENÍ
z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
14.10.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

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

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 09/IV/9; 32/V/8 (2018); 15/IV/7, 8; 16/V/3, 9, 10; 18/V/2; 14/IV/9
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; 15/IV/1, 6; 16/V/1, 15; 18/V/1, 3, 4, 5, 6
Zápis z 16. jednání Finančního výboru ze dne 06.10.2020.
Zápis z 14. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
05.10.2020.
Zápis z 14. jednání Kontrolního výboru ze dne 05.10.2020.
Návrh Územní studie obytné zóny „Nad Višňovkou, Stříbro“, zastavitelná plocha dle Územního
plánu Stříbro STR-BI-3.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbro
za uplynulé období (2015 – 2020).
Výsledky místního referenda konaného současně s volbami do zastupitelstva krajů a senátu
ve dnech 02. a 03. října 2020.

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

Program jednání 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Karel
Neuberger, MBA, Mgr. Květoslava Špilerová.
Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Jitka Soukupová, David Holeček, Blahoslav Kupec.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce, uvedenou
v příloze č. 02 tohoto usnesení. Realizace privatizace PP86728/6001 – bezúplatný převod na
město Stříbro. Převodcem je Česká republika – Ministerstvo financí.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zapracovat podnět pana Xxxx, 349 61 Kladruby, do pořizované Změny
č. 5 Územního plánu Stříbro.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, vyřadit návrh společnosti InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00
Plzeň, z pořizované Změny č. 5 Územního plánu Stříbro.
Vyhlášení záměru práva stavby pro instalaci a usazení 4 větrných elektráren na pozemcích
města na dobu 25 let dle situace, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
Kandidáta na obsazení funkce přísedícího soudce u Okresního soudu v Tachově pro období
2020 – 2024, Bc. Jana Macáka, bytem Stříbro, Xxxx.

III. NESCHVALUJE:
1.

Uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 19/FPP/2020 Tělovýchovná jednota Baník
Stříbro.

IV. URČUJE:
1.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, předsedu Výboru výstavby a ÚP, fondu rozvoje bydlení,
jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem Zprávy o uplatňování ÚP Stříbro.
1

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.

Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se smlouvou o bezúplatném převodu
privatizovaného majetku do vlastnictví obce. Realizace privatizace PP86728/6001 –
bezúplatný převod na město Stříbro. Převodcem je Česká republika – Ministerstvo financí.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

3.

V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Stříbro s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností. Předložení
projednané Zprávy ke schválení.
Z: vedoucí OVÚP
T: 31.12.2020

4.

Zapracovat/vyřadit podněty do návrhu Změny č. 5 Územního plánu Stříbro a informovat o tom
zpracovatele tj. Ing. arch. Martina Sýkorová.
Z: vedoucí OVÚP
T: 27.10.2020

5.

Provedení veškerých administrativních a jiných úkonů spojených s výsledkem místního
referenda konaného současně s volbami do zastupitelstva krajů a senátu ve dnech 02. a
03. října 2020.
Z: starosta města
T: 31.12.2020

6.

Provedení veškerých administrativních a jiných úkonů spojených s rozhodnutím zastupitelstva
města ve věci vyhlášení záměru práva stavby pro instalaci a usazení 4 větrných elektráren na
pozemcích města na dobu 25 let dle situace, uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2020

7.

Provést veškeré administrativní a jiné potřebné úkony pro schválení kandidatury na obsazení
funkce přísedícího soudce u Okresního soudu v Tachově pro období 2020 – 2024, Bc. Jana
Macáka, bytem Stříbro, Xxxx.
Z: starosta města
T: 30.10.2020

Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Karel Neuberger, MBA

Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.10.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku p. č. 1899/71 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1075 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx, Plzeň za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 1.040.600 Kč, včetně DPH.
2.
Prodej pozemku p. č. 1899/72 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1100 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro panu Xxxx, Stříbro za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové
výši 1.064.800 Kč, včetně DPH.
3.
Prodej 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.
4.
Prodej pozemku p. č. st. 3501 o výměře 25 m2, v k. ú. Stříbro vytvořeným GP č. 3758134/2020, schváleným katastrálním úřadem dne 01.06.2020, firmě ČEZ Distribuce, a. s.,
za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (odkup
pozemku pod stavbou trafostanice). Kupní cena dle znaleckého posudku č. 2181-050/20 činí
19.500 Kč, ke které bude připočtena platná DPH.
II. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Směnu 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 Stříbra, 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. DODATEK KUPNÍ SMLOUVY
1.
Dodatek kupní smlouvy č. HIO SM 054 2020 a smlouvy o zřízení výhrady předkupního práva
věcného podepsané dne 08.07.2020 mezi městem Stříbrem a paní Ing. Xxxx, bytem Xxxx,
Tachov. Jedná se o stanovení doplatku 6.776 Kč, včetně DPH, za rozdíl mezi skutečně
prodanou výměrou parcely 1899/80 a výměrou uvedenou v původní smlouvě (7 m2). Prodej
pozemku p. č. 1899/80 v Lokalitě Za Stadionem byl uskutečněn za účelem výstavby
rodinného domu.
IV. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Účelový záměr prodeje části pozemku p. č. 3169/24 o výměře cca 9 m2, p. č. 3139/15 o
výměře cca 22 m2 a p. č. 1228/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Stříbro firmě Lidl Česká
republika, v. o. s., IČO 26178541, Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, za účelem
rozšíření ramene křižovatky. Prodej by se uskutečnil za cenu 4.500 Kč/m2 + platná DPH.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/71 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1075 m2, orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx,
Plzeň za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 1.040.600 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. 1899/72 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1100 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu Xxxx, DiS, bytem Xxxx,
Stříbro za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 1.064.800 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. 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
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. st. 3501 o výměře
25 m2, v k. ú. Stříbro vytvořeným GP č. 3758-134/2020, schváleným katastrálním úřadem
dne 01.06.2020, firmě ČEZ Distribuce, a. s., za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (odkup pozemku pod stavbou trafostanice). Kupní cena dle
znaleckého posudku č. 2181-050/20 činí 19.500 Kč, ke které bude připočtena platná DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
II. SMĚNA POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se 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 Stříbra, 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. DODATEK KUPNÍ SMLOUVY
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s dodatkem kupní smlouvy č. HIO SM 054
2020 a smlouvy o zřízení výhrady předkupního práva věcného podepsané dne 08.07.2020
mezi městem Stříbrem a paní ing. Xxxx, bytem Xxxx, Tachov. Jedná se o stanovení doplatku

6.776 Kč, včetně DPH, za rozdíl mezi skutečně prodanou výměrou parcely 1899/80 a
výměrou uvedenou v původní smlouvě (7 m2). Prodej pozemku p. č. 1899/80 v Lokalitě Za
Stadionem byl uskutečněn za účelem výstavby rodinného domu.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IV. ÚČELOVÝ ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s účelovým prodejem části pozemku
p. č. 3169/24 o výměře cca 9 m2, p. č. 3139/15 o výměře cca 22 m2 a p. č. 1228/1 o výměře
cca 1 m2 v k. ú. Stříbro firmě Lidl Česká republika, v. o. s., IČO 26178541, Praha 5, Nárožní
1359/11, PSČ 158 00, za účelem rozšíření ramene křižovatky. Prodej by se uskutečnil
za cenu 4.500 Kč/m2 + platná DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

Příloha č. 02
usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.10.2020

Příloha č. 03
usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14.10.2020

