USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.05.2020
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.
4.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 12/V/7; 13/VI/5, 11, 13; 14/IV/4, 5, 6, 8
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/ 3, 9;
12/V/2, 6, 8, 10; 13/VI/1, 12; 14/IV/1, 2, 3, 7, 9, 10
Zápis z 13. jednání Finančního výboru ze dne 12.05.2020.
Zápis z 11. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
06.05.2020.
Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru ze dne 11.05.2020.
Zápis z 4. jednání Výboru pro části obce ze dne 09.03.2020.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
David Holeček.
3. Návrhovou komisi ve složení: Karel Neuberger, MBA, Mgr. Květoslava Špilerová, Roman
Hnojský.
4. Vyřazení úkolu 12/V/1.
5. Prodloužení termínu u úkolů: 14/IV/1 do 31.12.2020, 14/IV/7 do 30.06.2020 a 14/IV/9 do
31.12.2020.
6. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
7. Vrácení majetku města Stříbra ze správy a hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbro, dle
protokolu uvedeném v příloze č. 02 tohoto usnesení.
8. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 99013888081, která je přílohou č. 04 tohoto
usnesení.
9. Poskytnutí finanční dotace ve výši 641.488,36 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
č. 21/FPP/2020 z rozpočtu města Stříbra na rok 2020, která je přílohou č. 03 tohoto usnesení.
10. Poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Lince bezpečí, z.s., IČO 61383198
na poskytování krizových služeb.
11. Ve volebním období 2020 – 2022 budou poskytovány roční odměny z org. 206 Zastupitelstvo
členům výborů ZMě Stříbra a členům komisí RMě Stříbra vyjma těch, kteří jsou zastupitelé, ve
výši 1.500 Kč na jednoho člena výboru nebo komise a 2.000 Kč tajemníkům výborů a
komisí vyjma komise SPOZ. Roční odměny členům komise RM Stříbra Sbor pro občanské
záležitosti vyjma těch, kteří jsou zastupitelé bude ve výši 4.000 Kč na předsedu komise, ve
výši 2.500 Kč na jednoho člena komise a 2 000 Kč tajemníkovi komise.
Tyto prostředky obdrží předseda výboru či komise jako celkovou sumu podle počtu členů
výboru či komise + tajemník (bez členů, kteří jsou zastupitelé) k rozdělení dle jeho návrhu.
Předseda výboru předloží nejpozději do konce října běžného roku návrh na rozdělení
celkové částky na jednotlivé členy a tajemníka výboru prostřednictvím FO MěÚ Stříbro
ke schválení ZMě Stříbro.
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12. Uzavření darovací smlouvy s DSO Stříbrský region č. 14/DS/2020 stavba – mobiliář cyklotras
na Stříbrsku – tabule + mapa v hodnotě 14.044 Kč a odpočívadlo v hodnotě 19.136 Kč
uvedené v příloze č. 05 tohoto usnesení.
13. Uzavření kupní smlouvy č. 1/2020 s Hornicko-historickým spolkem Stříbro, Západní předměstí
861, 349 01 Stříbro, IČO 26596041 na odkup 20 ks turistických panelů na naučné hornické
stezce v k. ú. Stříbro v celkové hodnotě 1.000 Kč, uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. UKLÁDÁ:
1.

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

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s vrácením majetku města Stříbra ze správy a
hospodaření VSOZČ zpět městu Stříbro, dle protokolu uvedeném v příloze č. 02 tohoto
usnesení.
Z: starosta města
T: 29.05.2020

3.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 99013888081, která je přílohou č. 04 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2020

4.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finanční dotace ve výši
641.488,36 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje č. 21/FPP/2020 z rozpočtu města Stříbra na rok
2020, která je přílohou č. 03 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2020

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím finančního daru ve výši 10.000 Kč
Lince bezpečí, z.s., IČO 61383198 na poskytování krizových služeb.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.06.2020

6.

Zabezpečit předkládání návrhů ročních odměn členům výborů a tajemníkům prostřednictvím
finančního odboru MěÚ Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro a tajemník MěÚ Stříbro.
Z: tajemník MěÚ
T: prosinec 2022

7.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením darovací smlouvy s DSO Stříbrský
region č. 14/DS/2020 stavba – mobiliář cyklotras na stříbrsku – tabule + mapa v hodnotě
14.044 Kč a odpočívadlo v hodnotě 19.136 Kč uvedené v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 30.07.2020

8.

Zajistit administrativní a jiné náležitosti spojené s uzavřením kupní smlouvy č. 1/2020
s Hornicko-historickým spolkem Stříbro, Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro, IČO
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26596041 na odkup 20 ks turistických panelů na naučné hornické stezce v k. ú. Stříbro v
celkové hodnotě 1.000 Kč, uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 30.07.2020
Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Mgr. Pavel Herbst

David Holeček
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Příloha č. 01
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemku p. č. 1899/81 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1007 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro paní PHDr. Xxxx, bytem Praha 8 - Libeň, PSČ 182 00 Xxxx, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 974.776 Kč, včetně DPH.
2.
Prodej pozemku p. č. 1899/42 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1030 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx, Horšovský Týn, PSČ 346 01, za účelem výstavby
rodinného domu a za cenu v celkové výši 997.040 Kč, včetně DPH.
3.
Prodej pozemku p. č. 1899/55 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 805 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx, 347 01 Tachov, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 779.240 Kč, včetně DPH.
4.
Prodej pozemku p. č. 1899/56 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1041 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx, 347 01 Tachov, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 1.007.688 Kč, včetně DPH.
5.
Prodej pozemku p. č. 1899/60 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 873 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro paní Xxxx, bytem Xxxx, PSČ 338 01, za účelem výstavby rodinného domu a
za cenu v celkové výši 845.064 Kč, včetně DPH.
6.
Prodej pozemku p. č. 1899/47 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 860 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro, PSČ 349 01 a Xxxx, bytem Xxxx,
Stříbro, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 832.480
Kč, včetně DPH.
7.
Prodej pozemku p. č. 1899/57 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 868 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx, PSČ 349 01, Stříbro, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 840.224 Kč, včetně DPH.
8.
Prodej pozemku p. č. 1899/80 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 850 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro paní Ing. Xxxx, bytem Xxxx, PSČ 347 01, Tachov, za účelem výstavby
rodinného domu a za cenu v celkové výši 822.800 Kč, včetně DPH.
9.
Prodej pozemku p. č. 1899/82 v Lokalitě Za Stadionem, o výměře 1093 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx, PSČ 347 01, Tachov, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 1.058.024 Kč, včetně DPH.
II. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
4.

Záměr prodeje části pozemku č. 1899/1 o výměře cca 35 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
v Lokalitě Za Stadionem (zarovnání pozemku č. 1899/74).

III. ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
2.
Záměr prodeje bytu 863/1 o velikosti 2+1, I. kategorie (dle evidenčního listu) o výměře
50,70 m2, Západní Předměstí 863 za cenu stanovenou dražbou na jednání zastupitelstva
města. Minimální cena 800.000 Kč, vč. DPH.
IV. ZÁMĚR PRODEJE BUDOVY
1.
Záměr prodeje budovy štábu – pozemek st. p. 2886 v k. ú. Stříbro, včetně budovy
bez č. p. / ev. č., o výměře 626 m2. Zájemci budou podávat své nabídky tzv. obálkovou
metodou a cena bude včetně DPH.
V. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD
1.
Bezúplatný převod objektu stálého lehkého opevnění VEČ 1032, bez evidenčního
a popisného číslo na pozemku st. p. č. 143 o výměře 15 m2 ve vlastnictví Ministerstva obrany
ČR. Objekt je umístěn na pozemku p. č. 805/5 o výměře 49.188 m2 v k. ú. Sulislav
ve vlastnictví města.
VI. ODKLAD PODPISU KUPNÍ SMLOUVY
1.
Odklad podpisu kupní smlouvy na pozemek p. č. 1899/41 o výměře 700 m2, orná půda
v k. ú. Stříbro k výstavbě rod. domu v Lokalitě Za Stadionem do 31.08.2020
pro manžele Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro.
VII. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Záměr směny pozemků:
město Stříbro pro pana Xxxx
 p. č. 1690/46 o výměře 3250 m2 zahrada
v k. ú. Stříbro o celkové výměře 3250 m2 za účelem scelení pozemků města Stříbra.
pan Xxxx (1976) pro město Stříbro
 p. č. 1690/26 o výměře 44 m2 zahrada
 p. č. 1690/47 o výměře 34 m2 zahrada
 p. č. 1690/48 o výměře 721 m2 zahrada
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků města
Stříbra.
 p. č. 1705/2 o výměře 2460 m2 trvalý travní porost.
v k.ú. Těchlovice u Stříbra za účelem kanalizace Těchlovice

Zastupitelstvo města neschvaluje:

II. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 3200/1, o výměře cca 270 m2, ostatní komunikace
v k. ú. Stříbro panu Xxxx ze Stříbra za účelem zřízení zahrádky.
2.
Záměr prodej pozemku p. č. 2176/2 o výměře 48 m2, lesní pozemek v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx z Plzně – pozemek pod chatou.
3.
Záměr prodeje pozemku p. č. 17/23 o výměře 12.565 m2, trvalý travní porost
v k. ú. Jezerce firmě Zevyp, spol. s r.o. za účelem scelení pozemků, na kterých hospodaří.
III. ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
1.
Záměr prodeje bytové jednotky v bytovém domě Mírová 1386, Stříbro nájemci panu
Ing. Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro.
IV. ZÁMĚR PRODEJE BUDOVY
2.
Záměr prodeje domu č. p. 63 na pozemku p. č. st. 63 v k. ú. Těchlovice u Stříbra.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/81 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1007 m2, orná půda v k. ú. Stříbro paní PHDr. Xxxx, bytem
Praha 8 - Libeň, PSČ 182 00 Xxxx, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu
v celkové výši 974.776 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. 1899/42 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1030 m2, orná půda v k.ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx,
Horšovský Týn, PSČ 346 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši
997.040 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. 1899/55 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 805 m2, orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx,
347 01 Tachov, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 779.240 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. 1899/56 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1041 m2, orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem
Xxxx, 347 01 Tachov, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši
1.007.688 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. 1899/60 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 873 m2, orná půda v k. ú. Stříbro paní Xxxx, bytem Xxxx, PSČ
338 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 845.064 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. 1899/47 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 860 m2, orná půda v k. ú. Stříbro manželům Xxxx, bytem Xxxx,
Stříbro, PSČ 349 01 a Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro, PSČ 349 01, za účelem výstavby
rodinného domu a za cenu v celkové výši 832.480 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. 1899/57 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 868 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx, PSČ
349 01, Stříbro, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 840.224 Kč,
včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
8.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/80 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 850 m2, orná půda v k. ú. Stříbro paní Ing. Xxxx, bytem Xxxx,
PSČ 347 01, Tachov, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 822.800
Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
9.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku p. č. 1899/82 v Lokalitě
Za Stadionem, o výměře 1093 m2, orná půda v k. ú. Stříbro panu Xxxx, bytem Xxxx, PSČ
347 01, Tachov, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 1.058.024
Kč, včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
II. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ

4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku č. 1899/1 o výměře cca 35 m2 orná půda v k. ú. Stříbro v Lokalitě Za Stadionem
(zarovnání pozemku č. 1899/74).
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. ZÁMĚR PRODEJE BYTOVÉ JEDNOTKY
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje bytu 863/1
o velikosti 2+1, I. kategorie (dle evidenčního listu) o výměře 50,70 m2, Západní Předměstí
863 za cenu stanovenou dražbou na jednání zastupitelstva města. Minimální cena
800.000 Kč, vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IV. ZÁMĚR PRODEJE BUDOVY
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje budovy štábu
– pozemek st. p. 2886 v k. ú. Stříbro, včetně budovy bez č. p. / ev. č., o výměře 626 m2.
Zájemci budou podávat své nabídky tzv. obálkovou metodou a cena bude včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
V. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s bezúplatným převodem objektu stálého
lehkého opevnění VEČ 1032, bez evidenčního a popisného číslo na pozemku st. p. č. 143
o výměře 15 m2 ve vlastnictví Ministerstva obrany ČR. Objekt je umístěn na pozemku
p. č. 805/5 o výměře 49.188 m2 v k. ú. Sulislav ve vlastnictví města.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
VI.ODKLAD PODPISU KUPNÍ SMLOUVY
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s odkladem podpisu kupní smlouvy
na pozemek p. č. 1899/41 o výměře 700 m2, orná půda v k. ú. Stříbro k výstavbě
rod. domu v Lokalitě Za Stadionem do 31.08.2020 pro manžele Xxxx, bytem Xxxx,
Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

VII. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ

1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se záměrem směny pozemků:
město Stříbro pro pana Xxxx
 p. č. 1690/46 o výměře 3250 m2 zahrada
v k. ú. Stříbro o celkové výměře 3250 m2 za účelem scelení pozemků města Stříbra.
pan Xxxx (1976) pro město Stříbro
 p. č. 1690/26 o výměře 44 m2 zahrada
 p. č. 1690/47 o výměře 34 m2 zahrada
 p. č. 1690/48 o výměře 721 m2 zahrada
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 1445 m2 za účelem scelení pozemků města
Stříbra.
 p. č. 1705/2 o výměře 2460 m2 trvalý travní porost.
v k.ú. Těchlovice u Stříbra za účelem kanalizace Těchlovice
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

Příloha č. 02
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020

PROTOKOL
o vrácení majetku městu Stříbro ze správy a hospodaření VSOZČ
Za VSOZČ:
Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech (dále jen VSOZČ)
zastoupené akciovou společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s.
ve věcech smluvních technickým náměstkem Ing.Zdeňkem Frčkem,MBA
se sídlem na adrese: Karlovy Vary-Doubí,Studentská ul.328/64
Za město Stříbro:
Město Stříbro
zastoupené starostou p. Martinem Záhořem
se sídlem na adrese: Masarykovo náměstí č.p.63,349 01 Stříbro

Technické údaje: převod již nepotřebného, nepoužitelného movitého majetku z VSOZČ
a) Transportér – pomaloběžný pásový dopravník
- typ-ND 1-450 CHELIO
- zkorodovaný, válečková sekce nepohyblivá, bubnový pohon
nefunkční, dopravní pás degradovaný
- rok výroby 1998
b) Pořizovací hodnota
76 061 Kč
inv.č. 202-001-000-028
Zůstatková cena
0 Kč
Transportér v provozu ČOV Stříbro (odvodňování kalů) nepotřebný, nepoužitelný,
technologie dopravy kalů byla přestavěna na konstrukci dvou šnekových dopravníků, další
používání jen po generální opravě, která by převýšila pořizovací cenu zařízení.

VSOZČ ke dni 29.05.2020 vrací ze správy a hospodaření městu Stříbru část
vloženého majetku (viz.výše). Město Stříbro je rovněž členem VSOZČ.

Stříbro, dne:
………………………………..
Město Stříbro

Karlovy Vary, dne:
………………………………..
VSOZČ v zastoupení Vodakva

Příloha č. 03
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020
Město Stříbro
sídlo:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Martin Záhoř - starosta
00260177
Československá obchodní banka a.s.
112595803/0300

na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace
/dále jen „Poskytovatel“/
a
Plzeňský kraj
se sídlem:
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO:
70890366
DIČ:
CZ70890366
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň
číslo bankovního účtu:
1063003350/5500
zastoupení:
Ing. Josef Bernard, hejtman
k podpisu smlouvy oprávněn:
Ing. Pavel Čížek, náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, na základě usnesení RPK č. 4695/20
ze dne 27.04.2020
na straně druhé jako příjemce dotace
/dále jen „Příjemce“/
uzavírají mezi sebou tuto
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
o poskytnutí účelové dotace

I.
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace (dále také jen „dotace“)
určené na provoz všech spojů linky 496711 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020,
jejichž provoz v rámci dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje je od data počátku
tohoto období (tj. od 14.06.2020) zajišťován Příjemcem. Poskytnutá dotace bude
příjemcem použita na úhradu prokazatelné ztráty (kompenzace) vzniklé dopravci
plněním závazku veřejné služby ve veřejné osobní dopravě na základě smlouvy
dopravce s Příjemcem.

II.
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout finanční dotaci ve výši 641.488,36 Kč
(slovy: Šestsetčtyřicetjednatisícčtyřistaosmdesátosm Kč a třicetšest haléřů)
Příjemci jako účelovou dotaci pro účel uvedený v článku I. této smlouvy,
a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
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2.

Příjemce se zavazuje tuto finanční dotaci přijmout, využít ji pouze k výše
uvedenému účelu a splnit podmínky stanovené touto smlouvou.

3.

Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci
v období od jejího převedení na účet uvedený Příjemcem do 12.12.2020.
Do 12.12.2020 má být dosaženo stanoveného účelu dotace.

4.

Finanční prostředky připadající na dotaci budou poukázány na účet Příjemce
ve lhůtě do 30 dnů od účinnosti této smlouvy.

III.
1.

Přijetí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4695/20 ze dne 27.04.2020.

2.

Poskytnutí účelové finanční dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením Zastupitelstva města Stříbro č. ………... ze dne …………..2020.

IV.
1.

Příjemce se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně
k financování účelu uvedeného v článku I. této smlouvy. V případě porušení
účelovosti použití prostředků dotace je Příjemce povinen vrátit dotaci ve výši
neoprávněně použité částky zpět Poskytovateli. Příjemce je povinen dotaci
využít hospodárně, efektivně a účelně. V případě porušení povinnosti
hospodárného, efektivního a účelného použití prostředků uloží Poskytovatel
odvod Příjemci ve výši 30-60 % dotace.

2.

Pokud je Příjemce povinen vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen vést je řádně. Pokud je
Příjemce povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen ji vést řádně.
Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví,
popř. daňové evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit
evidenci čerpání dotace doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle
zákona o účetnictví, i když účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení
tohoto odstavce uloží Poskytovatel Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

3.

Příjemce je povinen předložit Poskytovateli finanční vypořádání použití dotace
ve lhůtě do 31.05.2021. Vypořádání se předloží formou vyúčtování provozu
všech spojů linky 496711 v období od 14.06.2020 do 12.12.2020. V případě,
že vypořádání dotace nebude ani v dodatečné lhůtě stanovené Poskytovatelem
poskytnuto řádně, je Příjemce povinen dotaci v plné výši, popřípadě v části
nedoložené vypořádáním, vrátit ve lhůtě určené v písemné výzvě
Poskytovatele. V případě pozdního finančního vypořádání Poskytovatel uloží
Příjemci odvod ve výši 5-10 % dotace.

4.

Prostředky dotace nebudou Příjemcem poskytnuty jiným fyzickým nebo
právnickým osobám, pokud nepůjde o úhradu bezprostředně spojenou
s realizací účelu dotace. Pokud by byly prostředky poskytnuty v rozporu
s účelem dotace uvedeným v čl. I. této smlouvy, je Příjemce povinen dotaci
vrátit ve výši neoprávněně použité částky.
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5.

Z poskytnuté dotace nelze hradit pojistné, pokuty, penále, náhradu škody,
soudní poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo poplatky z prodlení,
správní poplatky, daně a odvody, splátky úvěrů a půjček, dary; pokud je
Příjemce ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, plátcem a může uplatnit nárok na odpočet daně, nelze
z dotace hradit část nákladů odpovídajících výši uplatněného nároku
na odpočet daně. V případě pochybnosti, zda lze náklad z prostředků dotace
hradit či nikoliv, rozhoduje o uznatelnosti nákladu výhradně Poskytovatel.

6.

V případě, že nedojde k uskutečnění účelu, na který byla poskytnuta finanční
dotace, do data, do kterého je Příjemce oprávněn čerpat dotaci dle čl. II. odst. 3
této smlouvy, je Příjemce povinen vrátit dotaci v plné výši Poskytovateli.
V případě, že finanční prostředky nebudou do této doby vyčerpány v plné výši,
je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli nevyčerpaný zůstatek dotace ve lhůtě
pro finanční vypořádání. V případě, že na základě dohody smluvních stran
dojde ke změně četnosti ve smyslu omezení provozu spojů na lince, popřípadě
k jejich zrušení, vrátí Příjemce poskytovateli příslušnou část dotace připadající
na nerealizované spoje. Zároveň budou při vypořádání zohledněny skutečně
dosažené tržby na spojích dané linky.

7.

Příjemce je dále povinen dotaci vrátit, pokud bude zjištěno, že údaje, na jejichž
základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Pokud by
se jednalo o nedovolenou veřejnou podporu, je Příjemce povinen dotaci v plné
výši vrátit včetně úroku podle pravidel o veřejné podpoře. Příjemce je povinen
dotaci vrátit, pokud v souvislosti s projektem spáchá trestný čin, přestupek nebo
správní delikt, nebo jeho jednání odporuje veřejnému pořádku.

8.

V případě vzniku důvodů pro vrácení finančních prostředků nebo zaplacení
odvodu, poukáže je Příjemce bez výzvy neprodleně na účet Poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy.

9.

Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy se dozví o změnách, písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny nebo
skutečnosti, které by měly vliv na realizaci účelu dotace, včetně změn údajů
o Příjemci (změna IČO, bankovního čísla účtu atd.). Příjemce je povinen
v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací oznámit tyto
skutečnosti Poskytovateli, podat finanční vypořádání dotace k rozhodnému dni
nebo dni vstupu do likvidace a vrátit část dotace, která nebyla vyčerpána před
rozhodným dnem nebo dnem vstupu do likvidace. V případě pozdního
oznámení změn nebo jejich neoznámení uloží Poskytovatel Příjemci odvod
ve výši 5-10 % dotace.

10.

V případě porušení rozpočtové kázně a zároveň nevrácení poskytnuté dotace
Příjemcem Poskytovateli postupuje Poskytovatel způsobem uvedeným v § 22
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, tedy vydáním platebního výměru za účelem
uložení odvodu a penále do rozpočtu Poskytovatele.

11.

Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle § 10d zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen „zákon o registru smluv“), popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení
uvedených zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit smlouvu neukládá.
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12.

Poskytovatel se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu
zákona o registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.

13.

Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu užití účelové dotace dle příslušných
ustanovení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

14.

Smluvní strany berou na vědomí, že předpokládaná cena dopravního výkonu
pro linku 496711 je pro rok 2020 stanovena ve výši 38,94 Kč/km.
Při vypořádání budou skutečně dosažené tržby vztaženy a zohledněny
ke skutečné výši dopravního výkonu hrazeného dopravci na základě vyúčtování
za rozhodné období uvedené v čl. I. smlouvy. V případě, kdy výše uvedená
dotace zcela nepokryje ztrátu způsobenou provozem linky 496711
ve stanoveném období, požádá Příjemce Poskytovatele o další dotaci ve výši
rozdílu ztráty a dosud poskytnuté dotace.

15.

Smluvní strany dále sjednávají, že předmětná linka 496711, jejíž provoz bude
zajišťovat Příjemce, bude provozována na základě platné licence vydané
Dopravním úřadem Plzeňského kraje.

16.

Smluvní strany berou na vědomí, že na dané lince bude platný Tarif
Integrované dopravy Plzeňského kraje. Tarif schvaluje Příjemce.

17.

V případě, že dojde ke změně jízdního řádu pouze ve smyslu četnosti provozu
spoje v důsledku úpravy negativních značek (nikoli tedy symbolů pro pracovní
dny, soboty, neděle, svátky a dny v týdnu) a nedojde ke změně číslování spojů,
jejich délky ani ke sloučení spoje, zrušení spoje či zavedení nového spoje,
neřeší se uvedené dodatkem. Podkladem je jízdní řád, jenž je schválen
v Celostátním informačním systému o jízdních řádech (CIS JŘ), do něhož má
Příjemce přístup. Jízdní řád schvaluje a za správnost ručí Poskytovatel.

18.

Požadovaná částka dotace je vypočtena jako rozdíl mezi celkovou cenou
dopravního výkonu za veškerý předpokládaný výkon v roce 2020
(od 14.06.2020 do 12.12.2020) (23.466 km * 38,94 Kč za km) a tržbami
z jízdného, zjištěnými dle skutečnosti roku 2019 (272.277,68 Kč), kdy byl
provoz linky zajištěn na stejném principu. Požadovaná částka dotace činí
641.488,36 Kč (913.766,04 Kč – 272.277,68 Kč). Ustanovení bodů 6. a 14.
tohoto článku tím není dotčeno.
Poskytovatel
Město Stříbro

Linka

Spoj

496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4

Četnost km/spoj
114
114
114
114
114
114
138
114
114
114
114

7
6
4
7
4
7
7
7
7
2
4

Km
798
684
456
798
456
798
966
798
798
228
456

Poskytovatel

Linka
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711
496711

Spoj

Četnost km/spoj

12
114
13
114
14
114
16
114
17
138
19
114
20
114
21
137
22
138
23
114
24
114
25
114
26
137
27
114
28
114
29
114
30
114
31
114
32
114
34
114
91
114
92
114
93
114
94
114
103
23
108
24
109
24
111
24
112
24
113
24
114
24
116
24
120
24
123
23
127
23
128
23
130
23
132
23
Celkem

Předpokládaný rozsah objednaného výkonu
Průměrná cena na 1 km dopravního výkonu
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4
7
7
4
6
7
4
6
6
7
4
7
6
4
4
6
7
6
4
3
4
4
4
4
3
6
6
3
3
6
6
3
3
6
3
3
6
3

23 466
38,94 Kč

Km
456
798
798
456
828
798
456
822
828
798
456
798
822
456
456
684
798
684
456
342
456
456
456
456
69
144
144
72
72
144
144
72
72
138
69
69
138
69
23 466
km
Kč

Předpokládaná cena dopr. výkonu celkem
Předpoklad tržeb (dle roku 2019 - poměrná část)
Předpokládaná ztráta po odečtu tržeb celkem
Podíl na předpokládané ztrátě
Výše dotace v Kč

913 766,04
272 277,68
641 488,36
100
641 488,36

Kč
Kč
Kč
%
Kč

V.
1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti
nabývá smlouva nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

2.

Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž Příjemce dotace
obdrží dvě (2) a Poskytovatel jedno (1) vyhotovení.

3.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze po vzájemném
odsouhlasení smluvních stran, a to písemně, s číselně označenými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé
a svobodné vůle prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není
zdánlivým právním jednáním, že obě smluvní strany souhlasí s celým jejím
obsahem.

5.

Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo
nevynutitelným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná.
Toto neplatné nebo nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů
nahrazeno novým platným a vynutitelným ustanovením, které svým obsahem
a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu původního ustanovení.

Stříbro dne ……...................

Plzeň dne ………................

Za Poskytovatele

Za Příjemce

………………………......

.…………………………………

Martin Záhoř

Ing. Pavel Čížek

starosta města Stříbro

náměstek
dopravy
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hejtmana

pro

oblast

Příloha č. 04
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020

Příloha č. 05
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020

DAROVACÍ SMLOUVA
č. 14/DS/2020
uzavřená mezi
Dobrovolný svazek obcí Stříbrský region, Masarykovo nám. 1, 349 01
69458201, č.ú. 155785199/0300
zastoupený předsedou sdružení Martinem Záhořem
(dále dárce)
a

Stříbro, IČO

Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Martinem Záhořem
(dále příjemce)
I.
Předmětem darovací smlouvy je dlouhodobý hmotný majetek vedený u DSO na účtu 021
předávaný k 30.06.2020:
1) mobiliář cyklotras na Stříbrsku, pořízený v roce 2017, měsíc 03
– tabule + mapa
v hodnotě 14.044,00 Kč,
– odpočívadlo
v hodnotě 19.136,00 Kč.
II.
Dárce poskytne tento dar bez nároku na jakékoliv protislužby s podmínkou dodržení
podmínek dotace od Plzeňského kraje, které obdržel příjemce na pořízení darovaného
majetku. Darováním tohoto majetku pořízeného z dotace přechází na příjemce povinnost
dodržet podmínky dotace.
Dar byl spolufinancován Plzeňským krajem v roce 2016.
Příjemce je obeznámen se stavem daru a přijímá jej bez výhrad.
Hodnota majetku včetně oprávek a rozpouštění dotace pro potřeby účetnictví bude příjemci
předána elektronicky.
III.
Dar bude předán příjemci dnem 30.06.2020.
IV.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání poslední ze smluvních stran.
V.
Změny a dodatky ke smlouvě jsou platné pouze v písemné formě na základě souhlasu obou
partnerů.
Smlouva byla schválena na 7. členské schůzi DSO Stříbrský region dne 25.02.2020.
Smlouva byla schválena městem Stříbro dne …………………………
Ve Stříbře dne:……………………

Ve Stříbře dne: ………………………

…………………………………….
příjemce

…………………………………………
dárce

Příloha č. 06
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.05.2020

KUPNÍ SMLOUVA
O PRODEJI MAJETKU
uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona

č. 1/2020
Hornicko-historický spolek Stříbro, se sídlem Stříbro, Západní předměstí 861,
zastoupený předsedou spolku p. Mgr. Radkem Strankmüllerem
IČ: 26596041
(dále jen „prodávající“)
Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1
zastoupeno starostou města p. Martinem Záhořem
IČ: 00260177 DIČ: CZ00260177
č.ú. 112595803/0300
(dále jen „kupující“)
uzavřeli tuto

kupní smlouvu
I.
Předmět prodeje
1. Prodávající je vlastníkem nemovitého majetku a to 20ks turistických panelů na naučné
stezce kolem města Stříbra, které jsou předmětem této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že prodá předmět smlouvy uvedený v předchozím odstavci
kupujícímu.
3. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu celkovou hodnotu prodávaného majetku dle
ustanovení této smlouvy.
II.
Prohlášení
Kupující potvrzuje převzetí nemovitého majetku, který je předmětem této kupní smlouvy a
prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem a stářím prodávané věci, a že mu jsou známy
všechny vady, které má předmětný nemovitý majetek v době jeho prodeje, a tím na sebe
bere veškerá rizika z toho plynoucí.
V případě, že uzavření kupní smlouvy proběhne bez předchozí prohlídky prodávaného
majetku kupujícím, bere na sebe kupující veškerá rizika z tohoto plynoucí.
III.
Kupní cena
1. Kupní cena mezi kupujícím a prodávajícím byla dohodnuta na částku 1 000 Kč
jeden tisíc korun českých

slovy:

2. Cena bude uhrazena kupujícím bankovním převodem na účet Hornicko-historického
spolku Stříbro č.1981593329/0800, VS 012020 nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání
této smlouvy.
IV.
Přechod vlastnictví
Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny,
tedy dnem úhrady kupujícího, přičemž nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu
koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
V.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku zaplatí kupující prodávajícímu úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Kupující se zavazuje odebrat předmět koupě v nejkratším možném termínu, nejpozději
však do 30 kalendářních dnů od data podpisu kupní smlouvy. Pokud předmět koupě
nebude do této doby odebrán, pozbývá tato smlouva platnosti a kupující bere na vědomí,
že nemá nárok na vymáhání plnění této smlouvy ze strany prodávajícího. Pokud již byla
uhrazena kupní cena, má kupující nárok na její vrácení po odečtení smluvní pokuty ve
výši 10% z dohodnuté ceny, kterou je prodávající oprávněn si ponechat.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze po dohodě smluvních stran formou
číslovaného písemného dodatku.
2. Kupující prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s právním i faktickým
stavem prodávaného majetku .
3. Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran občanským zákoníkem v platném znění, popřípadě dalšími obecně
závaznými právními předpisy .
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích mající stejnou platnost, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení .
5. Kupní smlouva byla schválena xx.schůzí ZM Stříbra dne xx.xx.2020. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem úhrady celé kupní
ceny, tedy dnem úhrady kupujícího.
6. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem, což stvrzují svým
vlastnoručním podpisem.
7. Kupující souhlasí se zveřejněním této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle
příslušných ustanovení uvedeného zákona i tam, kde zákon povinnost zveřejnit
neukládá.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinné zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu
s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede
kupující.
Ve Stříbře, dne …..…………..

Ve Stříbře, dne …………….

Strana prodávající :
…………………………………..
Hornicko-historický spolek Stříbro
předseda spolku p. Mgr.Strankmüller R.

Strana kupující :
…………………………………...
Město Stříbro
starosta města p.Záhoř M
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Protokol o předání a převzetí movitého majetku
Hornicko-historický spolek Stříbro, se sídlem Stříbro, Západní předměstí 861,
zastoupený předsedou spolku p. Mgr. Radkem Strankmüllerem
IČ: 26596041
(dále jen „prodávající“)
a
Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1
zastoupeno starostou města p. Martinem Záhořem
IČ: 00260177 DIČ: CZ00260177
č.ú. 112595803/0300
(dále jen „kupující“)

I.
Dne …………….. byl od předávající strany převzat majetek, který je předmětem prodeje
na základě kupní smlouvy č. 1/2020.
II.
Závady a jiné poškození na předávaném majetku:
Kupující je obeznámen s veškerými závadami a poškozením na předmětu prodeje.
Je evidentní nutnost oprav.
III.
Za stranu předávající :
Hornicko-historický spolek Stříbro
předseda Mgr.Radek Strankmüller

.……….…………….
podpis předávajícího

……………………..
datum předání

Za stranu přejímající :
Město Stříbro
starosta p.Martin Záchoř
I

………………………..
podpis přejímajícího
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………………….
datum převzetí

Seznam předávaných turistických panelů na naučné stezce
kolem Stříbra
3 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

č.7-9
č.10
č.11-12
č.13
č.14
č.15
č.16
č.17
č.26
č.27
č.28
č.30
č.31
č.32
č.33
č.34
č.36

u hornického skanzenu
u štoly Magdalena
u Vak a u Koubkovy branky
u internátu SZTŠ
Husova ul.
u sochy sv. J. Nepomuckého
u odtokového kanálu ze štoly
Prokop
Dlouhá žíla
důl III.
na Ronšperku
jáma Brokárna
jáma I.
jáma Antonín
Kladrubská ul.
u kruhového objezdu
na Milíkov
u hřbitova

Celkem: 20 ks turistických panelů v k.ú.Stříbro
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p.p.č.2288
p.p.č.120
p.p.č.120 a p.p.č.3535
p.p.č.183/1
p.p.č.3213/1
p.p.č.1878/1
p.p.č.2288
p.p.č.3227/7
p.p.č.156/1
p.p.č.154/7
p.p.č.2323/2
p.p.č.2582/2
p.p.č.2610/6
p.p.č.681/1
p.p.č.3139/27
p.p.č.750
p.p.č.1309/1

