USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
19.04.2017
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 18/VI/1; 19/V/1; 23/VI/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
Nesplněno:
Trvá: 23/V/12; 33/IV/11 c), d), e); 39/IV/18; 2/VII/4; 6/V/9; 9/VII/9; 10/V/4; 11/IV/18, 19, 20;
15/VI/13, 15; 16/V/10; 19/V/8; 20/V/1, 7; 21/V/1, 9, 10; 22/III/1, 5; 23/VI/2, 3, 12
Dlouhodobě sledované úkoly: 23/V/12; 33/IV/11 c), d), e); 39/IV/18; 2/VII/4
2. Zápis z 23. jednání Finančního výboru ze dne 11.04.2017.
3. Zápis z 21. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
03.04.2017.
4. Zápis z 20. jednání Kontrolního výboru ze dne 10.04.2017.
5. Zápis z 13. jednáni Výboru pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu ze dne
29.03.2017.
6. Zápis z 11. jednání VVPBO ze dne 15.03.2017.
7. Rezignaci pana Karla Neubergera, MBA na post předsedy Výboru výstavby, územního
plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.
8. Rezignaci Ing. Petra Strankmüllera, Martina Záhoře a Bc. Vladislava Hanzlíčka na post člena
kontrolní rady SWD.
9. Přehled přijatých dotací, darů a čerpání účelových rezerv dle rozpočtových pravidel za rok
2016.
10. Nepřijetí dotace, dle Usnesení č. 49/III/1 Rady města Stříbra konané v mimořádném termínu
dne 27.03.2017, přiznané na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
včetně přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace a Přílohy
č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní
osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na akci „Zateplení kina Benešova ulice
Stříbro“, id.č. EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001704. Dotace EU poskytnutá v maximální
výši 1 654 388,00 Kč, uznatelné náklady realizace projektu – 4 135 845,00 Kč.
11. Rezignaci pana Miroslava Votavy na výkon mandátu zastupitele města Stříbra.
II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program jednání 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Jiří Bohuslav,
Ing. Vladislav Moravec.
Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Pavel Herbst, Mgr. Jaroslava Laššáková, Karel
Neuberger, MBA.
U úkolů 6/V/9 a 10/V/4 změnu zodpovědné osoby z místostarosty na starostu města.
Prodloužení termínu u úkolů: 22/III/5 a 23/VI/3 do 30.06.2017.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Záměr účelového prodeje pozemků z Města Stříbro na Waystone CZ s.r.o., se sídlem
Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha, IČ 28245628 (dále jen Waystone CZ s.r.o.), takto:
Skupina pozemků označená v příloze č.5 jako část C
- p.č. 1025/107 o výměře 45 499 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
- p.č. 1025/108 o výměře 263 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní plocha – zeleň,
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- p.č. 1025/110 o výměře 731 m2, ostatní plocha - zeleň, který vznikl oddělením
z původního pozemku p.č. 1025/14 o výměře 4 903 m2, ostatní plocha – zeleň,
- p.č. 1025/113 o výměře 9 041 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/15 o výměře 149 158 m2, ostatní
plocha - jiná plocha,
Skupina pozemků označená v příloze č.5 jako část D1
- p.č.st. 2822 o výměře 1337 m2, ostatní zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e.,
stavba technického vybavení,
- p.č.st. 2823 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, bez č.p./č.e., jiná stavba,
- p.č. 1025/106 o výměře 33 319 m2, ostatní plocha - jiná plocha, který vznikl
oddělením z původního pozemku p.č. 1025/1 o výměře 127 586 m2, ostatní plocha
- jiná plocha,
všechny v k.ú. Stříbro (dále jen „Pozemky“), přičemž pozemky vzniklé oddělením
z původních pozemků jsou odděleny na základě geometrického plánu č. 3485-144/2016
vyhotoveného Radkem Petráškem, a to za kupní cenu ve výši 22.936.100 Kč za
pozemky uvedené v části C přílohy č. 5 a 12.618.650 Kč za pozemky a stavby
uvedené v části D1 přílohy č. 5.
Celková výměra pozemků činí 90.257 m2, kupní cena celkem činí 35.554.750 Kč bez
DPH. Prodej se uskuteční na základě a v souladu se smlouvou účastníků sdružení
uzavřenou mezi Městem Stříbro a Waystone CZ s.r.o. dne 3.2.2009 ve znění jejích dodatků
(dále jen „Smlouva“) za účelem realizace projektu logistické haly EMP 15. Oba projekty
jsou v souladu se schválenou marketingovou strategií a s územním plánem města Stříbra
v platném znění. Navržená cena odpovídá tržní ceně zjištěné na základě znaleckých
posudků č. 4111/17 a 4112/17 vypracovaných znalcem Janem Fialou, Planá. Cena
vypočtená dle vyhlášky Ministerstva financí č. 443/2016 Sb. v platném znění, by činila
celkem, vč. ceny budov, 20.002.290 Kč.
Po podpisu kupní smlouvy dojde současně k uhrazení oprávněných nákladů města ve výši
1.161.621 Kč.
8. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
9. Znění a uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy č. 01/2017 TJ Baník o poskytnutí dotace na
rok 2017 uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
10. Rekonstrukci objektu s přilehlým dvorem č.p. 23, Masarykovo náměstí, Stříbro na objekt pro
Městskou policii Stříbro se sídlem tamtéž v termínu leden až březen 2018.
11. Navýšení počtu strážníků Městské policie Stříbro o 3 strážníky (celkem tedy 9).

III. NESCHVALUJE:
1.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.

IV. ODROČUJE:
1. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
V. JMENUJE:
1. Předsedou Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města
Stříbra Ing. Miroslava Šimka.
VI. UKLÁDÁ:
1.

Zabezpečit veškeré administrativní náležitosti spojené s jmenováním Ing. Miroslava Šimka
předsedou Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města
Stříbra.
Z: starosta města
T: 30.04.2017
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2.

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: starosta města
T: průběžně

3.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající ze schváleného záměru převodu Pozemků p.č.st.
2822, 2823, p.p.č. 1025/106, p.p.č. 1025/107, p.p.č. 1025/108, p.p.č. 1025/110 a p.p.č.
1025/113 všechny v k.ú. Stříbro, jako pozemků vzniklých oddělením z původních pozemků, na
základě geometrického plánu č. 3485-144/2016 vyhotoveného Radkem Petráškem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: starosta města
T: 02.05.2017

4.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2017. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2017

5.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením dodatku veřejnoprávní smlouvy
č. 01/2017 TJ Baník o poskytnutí dotace na rok 2017 uvedené v příloze č.03 tohoto usnesení.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2017

6.

7.

8.

9.

Zabezpečit vyhotovení projektu včetně rozpočtu na rekonstrukci objektu č.p. 23
na Masarykově náměstí k využití ve prospěch Městské policie Stříbro dle požadavků velitele
MP.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 30.08.2017
Na základě vyhotoveného rozpočtu na rekonstrukci objektu č.p. 23 na Masarykově náměstí
zapracovat náklady na rekonstrukci objektu č.p. 23 na Masarykově náměstí do návrhu
rozpočtu na rok 2018.
Z: vedoucí FO MěÚ
T: 31.12.2017
V souvislosti s navýšením počtu strážníků o 3 (celkem tedy 9) připravit rozpočtové opatření
k zabezpečení nezbytných finančních prostředků.
Z: vedoucí FO MěÚ
T: 15.05.2017
V souvislosti s navýšením počtu strážníků o 3 (celkem tedy 9) zaktualizovat organizační řád a
upravit v něm celkový počet strážníků MP.
Z: tajemník MěÚ
T: 15.05.2017

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Mgr. Jiří Bohuslav

………………………………………..
Ing. Vladislav Moravec
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Příloha č. 01
usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. dubna 2017

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
2.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 583/1 o výměře 132 m2 (z celkových 49786 m2) ostatní
plocha v k. ú. Stříbro – Máchovo údolí.
Text záměru:
a)
přesné určení nemovitosti:
části pozemku p. č. 583/1 o výměře 132 m2 (z celkových 49786 m2) ostatní plocha v
k. ú. Stříbro – Máchovo údolí, zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním úřadem pro
Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
b)
účel prodeje
majetkové narovnání
4.
Záměr prodeje části pozemku (cca 120 m2) odděleného od pozemku p. č. 208/2 zeleň o
celkové výměře 7844 m2 zeleň v k. ú. Stříbro za účelem zarovnání hranic pozemku.
Text záměru:
a)
přesné určení nemovitosti:
část pozemku (cca 120 m2) odděleného od pozemku p. č. 208/2 zeleň o celkové
výměře 7844 m2 zeleň v k. ú. Stříbro zapsaný na LV č. 1 a vedený Katastrálním
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
b)
účel prodeje
zarovnání hranic pozemku

II. PRODEJ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY:
1.
Prodej bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro – Západní předměstí č. p. 865/4
v 1. poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o výměře 12 m2 vydražiteli
s nejvyšší nabídkou p. Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx za cenu 997.100 Kč, vč. DPH.
a)
přesné určení nemovitosti
bytová jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro - Západní předměstí č.p. 865/4 v 1.
poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně sklepa o výměře 12 m2.
b)
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c)
kupní cena :
997.100 Kč, vč. DPH
prodej bytové jednotky byl proveden přímo na jednání zastupitelstva města formou
tzv. malé aukce, tj. prodej nejvyšší nabídce.
d)
účelovost prodeje:
byt k celkové rekonstrukci
e)
finanční záruka a její výše:
10% z odhadní ceny tj. 65 000,- Kč. Složení finanční záruky a podepsání smlouvy o
finanční záruce je podmínkou pro zapsání do seznamu žadatelů.
Finanční záruka bude složena na účet č. 268 11 36 47 VS 32405 a na Finančním
odboru MěÚ Stříbro, Masarykovo nám. 1 musí žadatel uzavřít smlouvu o finanční
záruce a to nejpozději jeden den před konáním zasedání zastupitelstva města tj.
18.04.2017.
f)
vklad věcného břemene:
bez věcného břemene
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g)

přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění
Kupující:
Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx
Návrh úhrady kupní ceny:

50% při podpisu kupní smlouvy do 15-ti pracovních dnů po jejím
obdržení

50% do 60 dnů po provedení zápisu vkladu kupní smlouvy do katastru
nemovitostí
V případě úhrady kupní ceny úvěrem, bude uzavřena s kupujícím předběžná
kupní smlouva pro peněžní ústav na uvolnění finančních prostředků a celá kupní
cena bude uhrazena před podpisem ostré kupní smlouvy nejpozději do 90-ti
pracovních dnů po jejím obdržení.

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTE:
1.
Smlouvu o zřízení služebnosti telekomunikační sítě mezi městem Stříbrem a Českou
telekomunikační infrastrukturou a. s., zastoupenou ARANEOU NETWORK a. s. spočívající
ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na části
pozemků p. č. 1025/14 a 1025/15 zeleň o výměře oba v k. ú. Stříbro v souvislosti se
stavbou 16010–036630 DIZP_D_TC_Stříbro_Forstova 1595 záchranka a v rozsahu
vymezeném v GP č. 3529-432/2016, vypracovaném firmou Geotan s. r. o. ze dne 6. 2.
2017, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu ve výši 576,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
2.
Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Stříbrem a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou
společností LesPro, v. o. s. spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na
vlastní náklad zemní kabelové vedení NN na části pozemku p. č. 2269/1 ostatní plocha
v k. ú. Stříbro v souvislosti se stavbou IP-12-0003361/1 Lhota u Stříbra, č. k. 2269/3, kNN
a v rozsahu vymezeném v GP č. 185-233/2015, vypracovaném firmou Geoing Plzeň, s. r. o.
ze dne 22.07.2015, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
3.
Záměr prodeje pozemku p. č. 19 o výměře 25 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro za účelem
majetkového narovnání.
5.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 437/2 o výměře cca 660 m2 z celkových 3699 m2
ostatní plocha v k. ú. Stříbro.

Zastupitelstvo města odročuje:
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I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 1899/18 o výměře 358 m2 orná půda v k. ú. Stříbro.

III. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ POZEMKU:
1.
Odkoupení pozemku p. č. 75/2 o celkové výměře 954 m2 ostatní plocha v k. ú. Lhota u
Stříbra od pana Ing. Xxxx

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
2.
Zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. 583/1 o výměře 132 m2 (z celkových
49786 m2) ostatní plocha v k. ú. Stříbro – Máchovo údolí
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
4.
Zveřejnit záměr prodeje části pozemku (cca 120 m2) odděleného od pozemku p. č. 208/2
zeleň o celkové výměře 7844 m2 zeleň v k. ú. Stříbro za účelem zarovnání hranic
pozemku.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

II. PRODEJ VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY:
1.
Zajistit sepsání kupní smlouvy na odprodej bytové jednotky 3+1 II. kategorie, Stříbro Západní předměstí č.p. 865/4 v 1. poschodí o celkové podlahové ploše 75,90 m2 včetně
sklepa o výměře 12 m2 vydražiteli s nejvyšší nabídkou p. Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx za
cenu 997.100 Kč, vč. DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně

III. NABÍDKA NA ODKOUPENÍ POZEMKU:
1.
Vstoupit do jednání s p. Ing. Xxxx ohledně snížení ceny pozemku p. č. 75/2 o celkové
výměře 954 m2 ostatní plocha v k. ú. Lhota u Stříbra
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ.
Z: starosta města
T: průběžně
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IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTE:
1.
Zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti telekomunikační sítě mezi městem Stříbrem a
Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., zastoupenou ARANEOU NETWORK a. s.
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení
na části pozemků p. č. 1025/14 a 1025/15 zeleň oba v k.ú. území Stříbro v souvislosti se
stavbou 16010–036630 DIZP_D_TC_Stříbro_Forstova 1595 záchranka a v rozsahu
vymezeném v GP č. 3529-432/2016, vypracovaném firmou Geotan s. r. o. ze dne 6. 2.
2017, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou za
jednorázovou náhradu ve výši 576,- Kč, ke které bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
výši stanovené platným právním předpisem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně
2.
Zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Stříbrem a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupenou společností LesPro, v. o. s. spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a
udržovat na vlastní náklad zemní kabelové vedení NN na části pozemku p. č. 2269/1
ostatní plocha v k. ú. Stříbro v souvislosti se stavbou IP-12-0003361/1 Lhota u Stříbra, č.
k. 2269/3, kNN a v rozsahu vymezeném v GP č. 185-233/2015, vypracovaném firmou
Geoing Plzeň, s. r. o. ze dne 22.07.2015, který bude nedílnou součástí smlouvy. Služebnost
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 1000,- Kč, ke které bude připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. dubna 2017

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2017

1) Navýšení investičního příspěvku PO MKS
Rezerva města

2) Územní studie plochy STR-SM-8
Navýšení příjmů 2. třída - nedaňové
Rezerva města

Příloha č. 02 24. ZM 19.04.17 - Rozpočtová opatření.xls

100 000,00 Kč
-100 000,00 Kč

87 725,00 Kč
43 862,50 Kč
-43 862,50 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 19. dubna 2017

DODATEK Č. 01
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY č. 03/FPP/2017
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01
112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem

Stříbro, IČO 00260177, č.ú.

a
2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú. 110150122/0300
zastoupena předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Dohodnutá ustanovení dodatku
1. Čl.II., odst. 2 smlouvy se mění na text:
„ 2. Výše dotace:

800.000,00 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských

Z toho:
a) 400.000,00 Kč je určeno výhradně pro mládežnické oddíly
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
b) 400.000,00 Kč je určeno na výdaje spojené s provozem a činností
Tělovýchovné jednoty Baník ve Stříbře vyjma mzdových výdajů.„

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle 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 (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 14.12.2016.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 01.03. 2017.
10. Dodatek č. 1 byl schválen ZM dne 19.04.2017.
Ve Stříbře dne

…………………………………
Příjemce

Ve Stříbře dne

…………….…………………..
Město Stříbro

