USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.11.2019
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 08/V/10; 09/IV/4, 6; 10/VIII/1, 4, 5, 6; 7; 15/VI/13;
Trvá:
11/IV/18, 19, 20; 16/V/10; 19/V/8; 32/V/8; 36/VI/2, 9; 02/VII/8, 9; 03/VI/5, 6, 12;
05/V/6; 06/V/4; 07/VI/9; 08/V/1, 8, 9; 09/IV/1, 5, 8, 9; 10/VIII/2, 3, 8
Zápis z 9. jednání Finančního výboru ze dne 12.11.2019.
Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ze dne 06.11.2019.
Zápis z 8. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
04.11.2019.
Zápis ze 6. jednání Výboru pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů ze dne 18.09.2019.
Rezignaci Ing. Václava Votavy ke dni 21.10.2019 na mandát zastupitele města Stříbra.
Vznik mandátu zastupitele Mgr. Pavla Herbsta ode dne 22.10.2019, kterému zároveň bylo
předáno osvědčení o vzniku mandátu.
Rezignaci MUDr. Ing. Robina Šína, MBA z postu předsedy Výboru pro sport, kulturu
a volnočasové aktivity a rezignaci Bc. Karla Lukeše z postu předsedy Výboru pro veřejný
pořádek a bezpečnost občanů.
Návrh rozpočtu na rok 2020.
Pozvánku a program 61. Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
a přiložené pracovní materiály.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: PhDr. Jitka
Soukupová, Roman Hnojský.
3. Návrhovou komisi ve složení: Karel Neuberger, MBA, MUDr. Ing. Robin Šín, MBA,
Mgr. Monika Berkyová.
4. Vyřazení úkolu č. 02/VII/7.
5. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
6. Zahájení a realizaci stavby „Stavební úpravy místní komunikace ve Vodičkově ulici – město
Stříbro“ na základě smlouvy o dílo č. HIO SM 043 2019, uzavřené dne 01.08.2019 mezi
městem Stříbrem a zhotovitelem EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň a to
bez účasti dotace ze státního rozpočtu v rámci podprogramu Podpora obcí 3 001 – 10 000
obyvateli, správce programu MMR ČR.
7. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2019 uvedená v příloze
č. 02 tohoto usnesení.
8. Ocenění členů (mimo zastupitele) a tajemníka výborů ZMě Stříbra a komisí RMě Stříbra
za uplynulé období dle předloženého návrhu v souladu s usnesením 06. zasedání Změ Stříbra
ze dne 17.04.2019.
9. Udělení finanční odměny ve výši 50. 000 Kč pro Martina Záhoře za vedení odboru HIO po celý
rok 2019.
10. Rozdělení kompetencí působnosti mezi uvolněné zastupitele, neuvolněného místostarostu,
neuvolněné radní města Stříbra. Rozdělení kompetencí tvoří přílohu č. 03 tohoto usnesení.
11. Smlouvu o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvu o nájmu
družstevního bytu mezi městem Stříbrem, Masarykovo nám. 1, 349 01, IČO 00260177,
zastoupené starostou města Martinem Záhořem, a „Stavební a nájemní družstvo Vinice“,
bytové družstvo se sídlem Stříbro 34901, Masarykovo nám. 1, IČO 25235974, zastoupené
Ing. Miloslavem Soukupem, MBA předsedou, na straně jedné jako budoucí prodávající a
pronajímatelé a členy družstva:
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a) Xxxx, bytem Stříbro 349 01, Xxxx, na straně druhé jako budoucí kupující a nájemce
(smlouvy tvoří přílohu č. 04 tohoto usnesení),
b) Mgr. Xxxx, bytem Stříbro 349 01, Xxxx, na straně druhé jako budoucí kupující a nájemce
(smlouvy tvoří přílohu č. 05 tohoto usnesení).
III. JMENUJE:
1.

Předsedy výborů Zastupitelstva města takto:
Finanční výbor
předseda: Ing. Miroslav Šimek
Výbor pro sport, kulturu a volnočasové aktivity:
předseda: Daniel Baxa, DiS
Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů:
předseda: David Holeček

IV. POVĚŘUJE:
1.

Starostu města hlasovat dle vlastního uvážení v rámci schvalování pracovních materiálů dle
přiloženého programu v 61. Valné hromadu Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech.

V. UKLÁDÁ:
1.

2.

3.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony se vznikem mandátu zastupitele Mgr. Pavla
Herbsta ode dne 22.10.2019.
Z: starosta města
T: 30.11.2019
Zajistit administrativní a jiné náležitosti spojené s jmenováním předsedů výborů Zastupitelstva
města Stříbra.
Z: starosta města
T: 31.12.2019
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

4.

Provést veškeré administrativní úkony spojené se zahájením a realizací stavby „Stavební
úpravy místní komunikace ve Vodičkově ulici – město Stříbro“ na základě smlouvy o dílo
č. HIO SM 043 2019 uzavřené dne 01.08.2019 mezi městem Stříbrem a zhotovitelem
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň a to v souladu s usnesením RM.
V pracovním pořádku zajistí HIO.
Z: starosta města
T: 30.11.2019

5.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2019. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.11.2019

6.

Zabezpečit administrativní náležitosti a vyplacení odměn dle předloženého návrhu členům
výborů ZMě Stříbra a komisí RMě Stříbra v nejbližším výplatním termínu. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: tajemník MěÚ
T: 15.12.2019
Vyplacení finanční odměny ve výši 50. 000 Kč panu Martinu Záhořovi.
Z: tajemník MěÚ, FO
T: 31.12.2019

7.
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8.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2020 ke
schválení na prosincovém jednání zastupitelstva.
V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 26.11.2019
9. Dodržovat a pracovat v rámci schválených rozdělení kompetencí působnosti uvolněných
zastupitelů, neuvolněného místostarosty, neuvolněných radních města Stříbra. Rozdělení
kompetencí tvoří přílohu č. 03 tohoto usnesení.
Z: starosta, místostarosta,
radní
T: průběžně
10. Starostovi města hlasovat v rámci 61. Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Stříbra.
Z: starosta města
T: 29.11.2019
11. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením smlouvy o investičním
příspěvku a budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu mezi
městem Stříbrem, Masarykovo nám. 1, 349 01, IČO 00260177, zastoupené starostou města
Martinem Záhořem, a „Stavební a nájemní družstvo Vinice“, bytové družstvo se sídlem
Stříbro 34901, Masarykovo nám. 1, IČO 25235974, zastoupené Ing. Miloslavem Soukupem,
MBA předsedou, na straně jedné jako budoucí prodávající a pronajímatelé a členy družstva:
a) Xxxx, bytem Stříbro 349 01, Xxxx, na straně druhé jako budoucí kupující a nájemce
(smlouvy tvoří přílohu č. 04 tohoto usnesení),
b) Mgr. Xxxx, bytem Stříbro 349 01, Xxxx, na straně druhé jako budoucí kupující a nájemce
(smlouvy tvoří přílohu č. 05 tohoto usnesení).
Z: starosta města
T: 30.11.2019

Ve Stříbře dne:
Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

PhDr. Jitka Soukupová

Roman Hnojský
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Příloha č. 01
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.11.2019

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 834/37 o výměře 856 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro
odděleného GP č. 3704-109/2019 z pozemku p. č. 834/9 o původní výměře 1079 m2
ostatní plocha v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření pozemků firmy.
2.
Záměr prodeje pozemku p. č. st. 161 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p. č. 864/5
o původní výměře 583 m2, zahrada, oba v k. ú. Těchlovice u Stříbra za účelem
odkoupení pozemku pod stavbou.
3.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1457/1 o výměře cca 25 m2 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Těchlovice u Stříbra za účelem zarovnání hranice pozemku za
podmínky, že budoucí nabyvatel dodá souhlas vlastníků sousedních pozemků.
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Prodej pozemků
 část p. č. 3540 o výměře 9 m2 z celkových 18ti m2 ostatní plocha
 p. č. 8781 o výměře 147 m2 ostatní plocha
 p. č. 8782 o výměře 103 m2 ostatní plocha
 část p. č. 1236/13 o výměře 2 935 m2 z celkových 3827 m2 ostatní plocha
 p. č. st. 2562/1 o výměře 425 m2 zastavěná plocha a nádvoří
firmě LIDL Česká republika, v. o. s., se sídlem v Praze, Nárožní 11, PSČ 158 00 pro účely
rozšíření výstavby prodejny LIDL nové generace, za cenu 16.285.500 Kč, ke které bude
připočtena platná DPH. Odkup pozemků bude realizován na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím městem Stříbrem a kupující společností LIDL v. o. s., s tím, že
smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům bude vázána na nabytí právní moci
územního rozhodnutí o umístění stavby ve prospěch společnosti LIDL, v. o. s., jakožto
účastníka řízení, max. do termínu 31.08.2020.
2.
Prodej pozemků
 st. p. č. 77/1 o výměře 639 m2 zastavěná plocha a nádvoří
 p. č. 357/2 o výměře 230 m2 zahrada
oba v k. ú. Těchlovice u Stříbra
panu Xxxx, bytem Xxxx, PSČ 349 01, za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem a
za cenu v celkové výši 397.700 Kč včetně DPH.
3.
Prodej pozemků:
p. č. 1338/11 o výměře 62 m2 zahrada v k. ú. Stříbro, oddělené z 1338/1
p. č. 1402/7 o výměře 77 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, oddělené z 1402/536

GP č. 3700–107/2019 vyhotoveným Janem Grigarem, Mandlová 2, Plzeň, za účelem
vybudování přístupového vjezdu na pozemek p. č. 1402/430 panu Xxxx a paní Xxxx, bytem
Stříbro, Xxxx za celkovou cenu 97.300 Kč včetně DPH
4.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/69 o výměře 1062 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 1.028.016 Kč včetně DPH.
5.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/75 o výměře 965 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 934.120 Kč včetně DPH.
6.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/74 o výměře 934 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 904.112 Kč včetně DPH.
7.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/52 o výměře 1079 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 1.044.472 Kč včetně DPH.
8.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/76 o výměře 966 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Starý Plzenec, Xxxx, 332 02 a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349
01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 935.088 Kč včetně DPH.
9.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/79 o výměře 1001 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 968.968 Kč včetně DPH.
10.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/50 o výměře 924 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, bytem
Stříbro, Palackého 1181, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu
v celkové výši 894.432 Kč včetně DPH.

11.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/65 o výměře 945 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 914.760 Kč včetně DPH.
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12.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/64 o výměře 924 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 894.432 Kč včetně DPH.
13.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/61 o výměře 877 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx, PSČ 326 00, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 848.936 Kč včetně DPH.
14.
Prodej pozemku:
 p. č. 1899/58 o výměře 940 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx a Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 909.920 Kč včetně DPH.
15.
Prodej pozemku:
 p. č. 1899/44 o výměře 740 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Xxxx, část obce Kostelec, PSČ 330 23 a Xxxx (1990), bytem Stříbro,
Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 716.320
Kč včetně DPH.
16.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/62 o výměře 910 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Bezdružice, Xxxx, PSČ 349 53 a Xxxx bytem Xxxx, Xxxx, PSČ 560
02 Xxxx, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 880.880 Kč včetně
DPH.
17.
Prodej pozemku:
 p. č. 1899/63 o výměře 942 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Mariánské Lázně, Xxxx, a Xxxx, bytem Praha 10, Xxxx, PSČ 349 01,
za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 911.856 Kč včetně DPH.
18.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/51 o výměře 879 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx a Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 850.872 Kč včetně DPH.
19.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/77 o výměře 964 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 933.152 Kč včetně DPH.
20.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/83 o výměře 1134 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
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panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 1.097.712 Kč včetně DPH.
21.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/49 o výměře 717 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 694.056 Kč včetně DPH.
22.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/68 o výměře 1123 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 1.087.064 Kč včetně DPH.
23.
Prodej pozemku
 p. č. 1899/59 o výměře 850 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 822.800 Kč včetně DPH.
III. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ
1.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na budoucí prodej části pozemku p. č. 1899/1
o výměře cca 30 m2 z celkových 26562 m2 v k. ú. Stříbro s firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
za budoucí cenu 21.000 Kč včetně DPH za účelem výstavby nové trafostanice pro lokalitu
Za Stadionem.
IV. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Záměr směny pozemků:
Město Stříbro
p. č. 2480/13 o výměře
102 m2 orná půda
p. č. 2480/14 o výměře
36 m2 orná půda
p. č. 2480/15 o výměře cca 124 m2 z celkových 232 m2 orná půda
p. č. 2480/16 o výměře cca 59 m2 z celkových 139 m2 orná půda
p. č. 2480/24 o výměře cca 46 m2 z celkových 81 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 367 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Vranovská
Pan Jaroslav Staněk
p. č. 2480/34 o výměře cca 404 m2 z celkových 3734 m2 orná půda
p. č. 2480/34 o výměře cca 21 m2 z celkových 3734 m2 orná půda
oba v k. ú. Stříbro o celkové výměře 425 m2

Zastupitelstvo města ukládá:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
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1.
Zastupitelstvo města ukládá:
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje pozemku
p. č. 834/37 o výměře 856 m2 ostatní plocha v k. ú. Stříbro odděleného GP č. 3704109/2019 z pozemku p. č.
834/9 o původní výměře 1079 m2 ostatní plocha
v k. ú. Stříbro za účelem rozšíření pozemků firmy.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
ajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje pozemku p. č.
st. 161 o výměře 12 m2 odděleného z pozemku p. č. 864/5 o původní výměře 583 m2,
zahrada, oba v k. ú. Těchlovice u Stříbra za účelem odkoupení pozemku pod stavbou.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku p. č. 1457/1 o výměře cca 25 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v
k. ú. Těchlovice u Stříbra za účelem zarovnání hranice pozemku za podmínky, že budoucí
nabyvatel dodá souhlas vlastníků sousedních pozemků.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
II. PRODEJ POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemků
 část p. č. 3540 o výměře 9 m2 z celkových 18ti m2 ostatní plocha
 p. č. 8781 o výměře 147 m2 ostatní plocha
 p. č. 8782 o výměře 103 m2 ostatní plocha
 část p. č. 1236/13 o výměře 2 935 m2 z celkových 3827 m2 ostatní plocha
 p. č. st. 2562/1/1 o výměře 425 m2 zastavěná plocha a nádvoří
firmě LIDL Česká republika, v. o. s., se sídlem v Praze, Nárožní 11, PSČ 158 00 pro účely
rozšíření výstavby prodejny LIDL nové generace, za cenu 16.285.500 Kč, ke které bude
připočtena platná DPH. Odkup pozemků bude realizován na základě kupní smlouvy
uzavřené mezi prodávajícím městem Stříbrem a kupující společností LIDL v. o. s., s tím, že
smlouva o převodu vlastnického práva k pozemkům bude vázána na nabytí právní moci
územního rozhodnutí o umístění stavby ve prospěch společnosti LIDL, v. o. s., jakožto
účastníka řízení, max. do termínu 31.08.2020.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemků:
 st. p. č. 77/1 o výměře 639 m2 zastavěná plocha a nádvoří
 p. č. 357/2 o výměře 230 m2 zahrada
oba v k. ú. Těchlovice u Stříbra
panu Xxxx, PSČ 349 01, za účelem uvedení do souladu se skutečným stavem a za cenu v
celkové výši 397.700 Kč včetně DPH.
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V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
3.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemků:
p. č. 1338/11 o výměře 62 m2 zahrada v k. ú. Stříbro, oddělené z 1338/1
p. č. 1402/7 o výměře 77 m2 orná půda v k. ú. Stříbro, oddělené z 1402/536
GP č. 3700–107/2019 vyhotoveným Xxxx, Plzeň, za účelem vybudování přístupového vjezdu
na pozemek p. č. 1402/430 panu Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx za celkovou cenu
97.300 Kč včetně DPH.
4.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/69 o výměře 1062 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 1.028.016 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. 1899/75 o výměře 965 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx, PSČ 323 00, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 934.120 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. 1899/74 o výměře 934 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu 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
7.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/52 o výměře 1079 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 1.044.472 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. 1899/76 o výměře 966 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Starý Plzenec, Xxxx, 332 02 a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349
01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 935.088 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
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T: průběžně
9.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/76 o výměře 966 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 968.968 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
10.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/50 o výměře 924 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, bytem
Stříbro, Palackého 1181, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu
v celkové výši 894.432 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
11.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/65 o výměře 945 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 914.760 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
12.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/64 o výměře 924 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx a paní Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem
výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 894.432 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
13.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/61 o výměře 877 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Plzeň, Xxxx, PSČ 326 00, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 848.936.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
14.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/58 o výměře 940 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx a Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného
domu a za cenu v celkové výši 909.920 Kč V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
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T: průběžně
15.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/44 o výměře 740 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx, bytem Xxxx, část obce Kostelec, PSČ 330 23 a Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx,
PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 716.320 Kč
včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
16.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/62 o výměře 910 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Bezdružice, Xxxx, PSČ 349 53 a Xxxx bytem Česká Třebová, Xxxx,
PSČ 560 02 Karlíkovým, za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši
880.880 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
17.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/63 o výměře 942 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
manželům Xxxx bytem Mariánské Lázně, Xxxx, a Xxxx, bytem Praha 10, Xxxx, PSČ 349 01,
za účelem výstavby rodinného domu a za cenu v celkové výši 911.856 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
18.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/51 o výměře 879 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 850.872 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
19.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/77 o výměře 964 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 933.152 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
20.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/83 o výměře 1134 m2 orná půda v k. ú. Stříbro
panu Xxxx, bytem Stříbro, Xxxx, PSČ 349 01, za účelem výstavby rodinného domu a za
cenu v celkové výši 1.097.712 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí H IO.
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Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
21.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/49 o výměře 717 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 694.056 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
22.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/68 o výměře 1123 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 1.087.064 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
23.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s prodejem pozemku:
 p. č. 1899/59 o výměře 850 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 822.800 Kč včetně DPH.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
III. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s uzavřením smlouvy na budoucí prodej části
pozemku města p. č. 1899/1 o výměře cca 30 m2 z celkových 26562 m2 v k. ú. Stříbro s
firmou ČEZ Distribuce, a. s., za budoucí cenu 21.000 Kč včetně DPH za účelem výstavby
nové trafostanice pro lokalitu Za Stadionem.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
IV. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené se zveřejněním záměru směny pozemků:
Město Stříbro
p. č. 2480/13 o výměře
102 m2 orná půda
p. č. 2480/14 o výměře
36 m2 orná půda
p. č. 2480/15 o výměře cca 124 m2 z celkových 232 m2 orná půda
p. č. 2480/16 o výměře cca 59 m2 z celkových 139 m2 orná půda
p. č. 2480/24 o výměře cca 46 m2 z celkových 81 m2 orná půda
všechny v k. ú. Stříbro o celkové výměře 367 m2 za účelem scelení pozemků pro obytnou
zónu Vranovská
Pan Jaroslav Staněk
p. č. 2480/34 o výměře cca 404 m2 z celkových 3734 m2 orná půda
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p. č. 2480/34 o výměře cca 21 m2 z celkových 3734 m2 orná půda
oba v k. ú. Stříbro o celkové výměře 425 m2
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.11.2019

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2019

51) ZŠ Mánesova
ZŠ Gagarinova
DDM
Navýšení příjmů - 2. třída - nedaňové

Příloha č. 02 11. ZM 20.11.19 - Rozpočtová opatření.xls

22 681,00 Kč
14 080,00 Kč
74 312,00 Kč
111 073,00 Kč

Stránka 1

Rozdělení působnosti

Příloha č. 03
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.11.2019

ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI
UVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA, NEUVOLNĚNÉHO
MÍSTOSTAROSTY A RADNÍCH MĚSTA STŘÍBRA
STAROSTA:
Zastupování města navenek, právní úkony spojené s funkcí starosty.
Podepisování listin a smluv vyjma agendy svěřené odpovědným pracovníkům městského
úřadu v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu ve Stříbře a jejich pracovním
zařazením.
Vztahy města k ostatním stupňům veřejné správy.
Činnost samosprávných orgánů města:
 zastupitelstva města
 rady města
 městského úřadu a tajemníka
Činnost orgánů města v oblasti přenesené působnosti (přeneseného výkonu státní správy):
 zastupitelstva města (územní plánování)
 rady města (nařízení města)
 městského úřadu (výkon státní správy)
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Volební agenda.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
 Stříbrský region
 Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Spolupráce města Stříbra ve vztazích se zahraničními partnerskými městy.
Program rozvoje města a koncepční plánování v jednotlivých oblastech programu.
Působnost v oblasti ochrany obyvatelstva ve vojenské i civilní části, spolupráce s Armádou
ČR.
Působnost v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, řízení Městské policie, spolupráce
s Policií ČR.
Finanční záležitosti města a jeho ekonomika.
Zastupování města v soudních sporech.
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Působnost samosprávy v oblastech:
 nestátního neziskového sektoru (nadace, občanská sdružení, spolky, kluby, občanské
iniciativy)
 církví a náboženských organizací
 průmyslových a zemědělských společností
 Hospodářské komory
Činnost příspěvkových organizací, organizačních složek a dalších institucí zřízených
městem:
 Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 Klub důchodců
 Základní školy, Mateřská škola a ZUŠ
 Dům dětí a mládeže Stříbro
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
 komise havarijní a povodňová
 komise Sbor pro občanské záležitosti
Koordinace činností a kontrola účasti města ve státních a přeshraničních dotačních titulech:
 Program podpory výstavby bytového fondu
 Fond rozvoje bydlení na území města Stříbra
 Státní fond životního prostředí
 Program regenerace MPR a MPZ
 Program záchrany architektonického dědictví
 Státní fond dopravní infrastruktury
 Fondy Evropské unie
 Další průběžně vznikající nebo dosažitelné fondy a dotační tituly
Působnost samosprávy v oblastech:
 výstavby, oprav a údržby u vlastní investiční činnosti města i u akcí ostatních investorů
 bydlení, bytového fondu a bytové problematiky
 energetiky a tepelného hospodářství
 obnovy historických památek
 majetek města a jeho inventarizace
 HIO a ORR
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
 Správa majetku města Stříbra, s.r.o.
 Městské muzeum
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
 komise pro výběrová řízení
 komise Pracovní skupina programu regenerace MPZ Stříbro
 výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost občanů
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UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
Výkon ve všech oblastech představitele města na základě pověření při nepřítomnosti
starosty.
Podíl na řízení zasedání samosprávných orgánů města:
 zastupitelstva města
 rady města
 starosty při pověření zastupováním
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
 Euregio Egrensis
 MAS Český západ
 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Působnost samosprávy v oblastech:
 dopravy a spojů včetně MHD
 cestovního ruchu a propagace
 problematiky národnostních menšin
 školství, vzdělávání, výchovy a mládeže
 kultury, náboženství a společenských aktivit
 zdravotnictví a sociální problematiky
 obchodu, služeb, živnostenských sdružení
Činnost příspěvkových organizací, organizačních složek a dalších institucí zřízených
městem:
 Zdravotnické zařízení Stříbro
 Pečovatelská služba (Odbor sociální)
 Městské kulturní středisko Stříbro včetně oddělení Městské knihovny
 Bytová komise
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí
 výbor pro kulturu a sport a volnočasové aktivity
 výbor kontrolní
 komise pro výchovu a vzdělávání
 výbor pro zdravotnictví, sociální otázky a pečovatelskou službu

NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
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Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
 Mikroregion Hracholusky
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
 Lesy města Stříbra, s.r.o.
Působnost samosprávy v oblastech:
 vodního hospodářství
 životního prostředí a odpadového hospodářství

RADNÍ MĚSTA P. ŠIMEK:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Komunální problematika částí města Stříbra: Butov, Jezerce, Lhota u Stříbra, Milíkov,
Otročín, Těchlovice.
Působnost samosprávy v oblastech:
 tělovýchovy, sportu a využití volného času
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
 výbor pro části města Stříbra
 finanční výbor

RADNÍ MĚSTA P. NEUBERGER:
Odpovědnost za přípravu a zpracování pracovních materiálů pro jednání zastupitelstva
města a rady města v oblastech své působnosti.
Účast města Stříbra v dobrovolných svazcích obcí a zájmových sdruženích právnických
osob:
 Geoloci o.p.s.
 Svaz měst a obcí České republiky
Činnost obchodních společností, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených
městem:
 Nadace Jakoubka ze Stříbra
Odpovědnost zastupitelstvu města a radě města za činnost výborů a komisí:
 výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra

Schváleno usnesením Rady města Stříbra ze dne 12.11.2019 a úkoly
místostarostů předloženy 11. zasedání Zastupitelstvu města Stříbra dne
20.11.2019.
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Příloha č. 04
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.11.2019

Příloha č. 05
usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.11.2019

