USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
15.12.2021
Zastupitelstvo města Stříbra:
I. BERE NA VĚDOMÍ:
1.

2.
3.
4.
5.

Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra v předloženém
rozsahu bez připomínek s konstatováním:
Splněno: 26/IV/9; 28/VII/3; 29/VI/6, 8, 9; 30/III/2, 4, 5
Trvá:
11/IV/18, 19, 20 (2015); 16/V/10 (2016); 19/V/8 (2016); 36/VI/2, 9 (2018); 02/VII/8,
9; 03/VI/12; 09/IV/8; 11/V/9; 13/VI/12; 14/IV/2; 15/IV/1, 6; 18/V/1; 19/V/2; 21/III/6, 8,
10; 24/V/1; 26/IV/10; 28/VII/5, 6, 7, 8, 9; 29/VI/7; 30/III/1, 3, 6, 7
Zápis z 25. jednání Kontrolního výboru ze dne 06.12.2021.
Zápis z 26. jednání Finančního výboru ze dne 07.12.2021.
Zápis z 23. jednání Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení ze dne
29.11.2021.
Zápis ze 07. jednání Výboru pro části obce ze dne 24.11.2021.

II. SCHVALUJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Program jednání 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
Mgr. Květoslava Špilerová.
Návrhovou komisi ve složení: Matěj Brzica, Karel Neuberger, MBA, Mgr. Monika Berkyová.
Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 01 tohoto usnesení.
Pravidla pro rozpočtová opatření platná od 01.01.2022 uvedená v příloze č. 03 tohoto
usnesení.
Rozpočet města Stříbra na rok 2022 jako schodkový, vycházející ze střednědobého výhledu
města Stříbra, uvedený v příloze č. 02 tohoto usnesení. Všechny příjmy a výdaje uvedené v
rozpočtu města Stříbra na rok 2022 jsou hlavní činností města Stříbra a jsou v souladu s
posláním organizace. Schodek rozpočtu je kryt z volných prostředků města.
Ukazatele pro rok 2022 ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 platná od
01.01.2022 uvedená v příloze č. 04 tohoto usnesení.
Rozpis ukazatele č. 12 Dotace a dary ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022
uvedený v příloze č. 05 tohoto usnesení.
Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízených městem Stříbrem na rok 2022
ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 platná od 01.01.2022 uvedená v příloze
č. 06 tohoto usnesení.
Obecně závaznou vyhlášku města Stříbra č. 04/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, uvedenou v příloze č. 07 tohoto usnesení.
V souladu s §147 odst.1 písmeno p) Školského zákona rozšíření vzdělávacího oboru Základní
školy Stříbro, Revoluční 1431 o základní školu speciální.
Program regenerace městské památkové zóny Stříbro na období let 2021 – 2025, uvedený
v příloze č. 08 tohoto usnesení.
Rozpis termínů jednání Zastupitelstva města Stříbra v kalendářním roce 2022 dle
následujícího rozpisu:
26. ledna; 16. března; 13. dubna; 18. května; 22. června; 07. září; 12. října; 09. listopadu;
14. prosince 2022.
Obecně závaznou vyhláška č. 05/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, uvedenou v příloze č. 09
tohoto usnesení.
Návrh změny ÚP Kostelec – uspořádání firmy KION, uvedený v příloze č. 10 tohoto usnesení.
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III. NESCHVALUJE:
1.

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

IV. SI VYHRAZUJE:
1.

Dle § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. rozhodnout ve věci poskytnutí dotací a peněžitých
darů ve výši do 20.000 Kč zapracovaných ve schváleném rozpočtu na rok 2022 a uvedených
v rozpisu ukazatele č. 12 Dotace a dary uvedené v příloze č. 05 tohoto usnesení.

V. UKLÁDÁ:
1.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 01 tohoto usnesení. V pracovním
pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

2.

Zajistit administrativní náležitosti spojené se schválením Pravidel pro rozpočtová opatření
platná od 01.01.2022 uvedená v příloze č. 03 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí
vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: leden 2022

3.

Provést rozpis schváleného rozpočtu města Stříbra na rok 2022 dle zákona a s tím spojené
administrativní náležitosti. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 28.02.2022

4.

Všem pracovníkům MěÚ Stříbro a organizačním složkám Města Stříbra dodržovat schválené
ukazatele ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 uvedená v příloze č. 04 tohoto
usnesení.
Z: starosta města
T: 31.12.2022

5.

Zajistit administrativní náležitosti spojené s rozpisem ukazatele č. 12 Dotace a dary ve
schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 a veřejnoprávními smlouvami na dotace.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2022

6.

Všem ředitelům PO zřízených městem Stříbrem dodržovat schválené závazné ukazatele
ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 uvedené v příloze č. 06 tohoto usnesení.
Z: ředitelé PO
T: 31.12.2022

7.

Zajistit administrativní a jiné náležitosti spojené se schválením Obecně závazné vyhlášky
města Stříbra č. 04/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Z: vedoucí OŽP MěÚ
T: 31.12.2021

8.

Provést veškeré administrativní záležitosti v souvislosti se schválením rozšíření vzdělávacího
oboru Základní školy Stříbro, Revoluční 1431 o základní školu speciální.
Z: starosta města
T: 31.12.2021

9.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se svoláním jednání příslušného
zastupitelstva v roce 2022 v termínech: 26. ledna; 16. března; 13. dubna; 18. května;
22. června; 07. září; 12. října; 09. listopadu; 14. prosince 2022.
Z: starosta města
T: 31.12.2022
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10. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se schválením obecně závazné vyhláška
č. 05/2021, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na stavbu vodovodu a kanalizace.
Z: starosta města
T: 31.12.2021
11. Zajistit veškerá administrativní a jiná opatření spojená s rozhodnutím Rady města Stříbra
ve věci schválení návrhu změny ÚP obce Kostelec a s výsledky rozhodnutí seznámit
Zastupitelstvo města Stříbra. Vyrozumění bude zasláno žadateli o změnu ÚP.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: 31.12.2021

Ve Stříbře dne:

Martin Záhoř
starosta města Stříbra

Správnost usnesení ověřili:
Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

Mgr. Pavel Herbst

Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

Zastupitelstvo města schvaluje:
III. DAROVÁNÍ POZEMKU MĚSTU
1.
Přijetí daru, a to pozemku p. č. 8779/7 (162 m2 orná půda) v k. ú. Stříbro, od pana Xxxx,
bytem Xxxx, který je výlučným vlastníkem tohoto pozemku. Tímto darem přecházejí veškerá
práva a povinnosti spojená s tímto pozemkem na město Stříbro.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
1.
Záměr prodeje pozemku p. č. 191/37 (76 m2 trvalý tr. porost) k. ú. Jezerce pro manžele
Xxxx, bytem Habrmanova 529, Šťáhlavy, za cenu 40 Kč/m2.
II. ZÁMĚR SMĚNY POZEMKŮ
1.
Záměr směny pozemků p. č. 1205/22 (166 m2 trav. porost) a p. č. 1205/21 (46 m2
trav. porost), v k. ú. Stříbro, ve vlastnictví pana Xxxx, bytem Xxxx, Stříbro, za pozemky p. č.
1205/15 (15 m2 trav. porost), p. č. 1211/7 (71 m2 ost. plocha) ve vlastnictví města Stříbro
v k. ú. Stříbro. Pozemky se nacházejí v zahrádkách za Mlékárnou.

Zastupitelstvo města ukládá:
III. DAROVÁNÍ POZEMKU MĚSTU
1.
Zajistit veškeré administrativní úkony spojené s přijetím daru, a to pozemku p. č. 8779/7
(162 m2 orná půda) v k. ú. Stříbro, od pana Xxxx, bytem Xxxx, který je výlučným vlastníkem
tohoto pozemku. Tímto darem přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená s tímto
pozemkem na město Stříbro.
V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :

ROZPOČET NA ROK 2022
VČETNĚ FONDŮ

v tis. Kč

SR

PŘÍJMY CELKEM

202 983,51

VÝDAJE CELKEM

241 631,16

SALDO: příjmů a výdajů

-38 647,65

IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
a) splátky půjček (další výdaje)
- splátka půjčky náměstí

38 647,65
položka
8124

b) půjčky, úvěry a použití ost.fondů
- úvěr na přefinancování dotací EU

0,00

1 000,00

- použití FRBMS
- použití sociálního fondu

d) použití volných prostředků

-889,66

0,00
435 8123

c) použití ost.fondů

-889,66

1 000,00
0,00
(krytí výdajů, jež nejsou kryty z příjmů a ost.fondů)
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Příloha č. 03
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

PRAVIDLA PRO ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
A ROZPOČTOVÉ ZMĚNY
platná od 01.01.2022
I.

Rozpočtové opatření versus rozpočtová změna
(zprávy MF ČR 2/2017)

1. Rozpočtové opatření (RO):
 Rozpočtové opatření je změna schváleného rozpočtu města, tzn. závazných
ukazatelů schválených zastupitelstvem. Rozpočet města ve schválené podobě může
být změněn jen rozpočtovým opatřením. (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1).

2. Rozpočtová změna (RZ):
 Rozpočtová změna je změna rozepsaného schváleného rozpočtu. Změna
nezasahuje do závazných ukazatelů ve schváleném rozpočtu zastupitelstvem.
Nejedná se o rozpočtové opatření (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2).

II.
Kompetence k jednotlivým druhům rozpočtových opatření
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):






s nebezpečím vzniku rozpočtového schodku
s vázáním rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním
rozpočtových příjmů a těmito opatřeními se objem rozpočtu snižuje
s použitím nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem
nezajištěných výdajů a těmito opatřeními se zvýší celkový objem rozpočtu vyjma
článku II, odst. 3
navýšení celkových příjmů vyjma odst. 2
navýšení celkových výdajů vyjma odst. 2

schvaluje vždy zastupitelstvo města

2. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):




se změnou transferu v příjmech - příspěvku na státní správu související s rozpisem
státního rozpočtu oproti výdajům (rezervě města)
mimořádnými splátkami úvěrů
přecházející akce z jednoho roku do druhého bez částek v běžném roce a následně
nejpozději do konce ledna následujícího roku s částkami k 31.12.
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navýšení celkových výdajů do výše 2 mil. Kč z volných prostředků (navýšení
celkových výdajů)
navýšení příspěvků PO celkem do výše 1 mil. Kč přesunem z jiných výdajů
navýšení příspěvků PO celkem do výše 500 tis. Kč z volných prostředků (navýšení
celkových výdajů)

schvaluje vždy rada města

3. Rozpočtová opatření související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 1):



s účelovými dotacemi (je dáno přesné použití ve výdajích), při němž se jednotlivé
příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů
s přijatými účelovými dary (je znám přesný účel použití daru), při němž se jednotlivé
příjmy a výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových
příjmů a výdajů

schvaluje vždy odpovědný zaměstnanec města Stříbra - vedoucí FO MěÚ
a předkládá ke schválení na nejbližší jednání rady města

III.
Kompetence k jednotlivým rozpočtovým změnám
ve schváleném rozpočtu města Stříbra
1. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):
 s přesunem peněžních prostředků z neinvestičního příspěvku příspěvkových
organizací města Stříbra na investiční příspěvek příspěvkové organizace města
Stříbra a naopak, aniž by se změnil schválený rozdíl celkových výdajů a schválený
rozdíl celkových příjmů a výdajů

schvaluje vždy rada města
2. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):


s účelovou rezervou pro krizová opatření a mimořádné události

schvaluje vždy starosta města

3. Rozpočtové změny související (v evidenci RO a RZ se označuje číslem 2):



s přesunem rozpočtových prostředků v rámci celkových výdajů stanovených
pro příslušný kalendářní rok, při němž se jednotlivé výdaje navzájem ovlivňují, aniž by
se změnil jejich celkový objem včetně přesunů mezi ukazateli
s přesunem rozpočtových prostředků v rámci nákladů a výnosů v hlavní činnosti
u příspěvkových organizací zřízených městem, kde nebyla zastupitelstvem města
stanovena závaznost
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s přesunem rozpočtových prostředků v rámci příjmů stanovených pro příslušný
kalendářní rok, při němž se jednotlivé příjmy navzájem ovlivňují, aniž by se změnil
jejich celkový objem

schvalují vždy před čerpáním prostředků a předkládají finančnímu odboru
Městského úřadu ve Stříbře k evidenci a zaúčtování podle časové
posloupnosti:
 odpovědní zaměstnanci města Stříbra podle organizačního řádu a podpisového vzoru
na příslušný kalendářní rok
 ustanovení vedoucí organizačních složek města Stříbra dle statutu a podpisového
vzoru na příslušný kalendářní rok

 ředitelé organizací zřízených městem Stříbrem

IV.
REPREFONDY STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
a) org. 900 kap. 22 - reprefond starosty
b) org. 282 kap. 03 – reprefond místostarosty
Použití:
- pohoštění hostů včetně návštěv restaurací dle vlastního uvážení apod.
- pohoštění při akcích pořádaných městem
- věcné dary fyzickým a právnickým osobám do výše 15 tis. Kč (např. ceny, poháry,
dárkové balíčky atd.)
- květiny, věnce apod.
- pronájmy, kulturní či sportovní vystoupení pro občany města do výše 20 tis. Kč
- inzerce osobní (např. přání k vánocům apod.)
- vítání prvňáků apod.

ostatní použití jen po schválení rady.

V.
Odpovědnost za čerpání rozpočtu
1. u organizačních složek
 vedoucí organizačních složek města Stříbra, pokud jsou zaměstnanci města Stříbra,
 starosta města Stříbra u OS, kde vedoucí OS není zaměstnanec města Stříbra,
 tajemník MěÚ Stříbro u mzdových prostředků OS, kde jsou zaměstnanci města
Stříbra
2. u příspěvkových organizací
 s přesunem rozpočtových prostředků v rámci nákladů a výnosů v hlavní činnosti
u příspěvkových organizací zřízených městem, kde nebyla zastupitelstvem
města stanovena závaznost
 s dodržováním závazných ukazatelů
 ředitelé příspěvkových organizací města Stříbra
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3. u ostatních akcí a organizací
 odpovědní zaměstnanci města Stříbra dle organizačního řádu a podpisového vzoru
(ukazatelů) pro příslušný kalendářní rok

VI.
Pravidelnou, systematickou
a úplnou kontrolu čerpání rozpočtu provádí
1. u organizačních složek
 podle zřizovacích listin a dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
2. u příspěvkových organizací
 pověřený zaměstnanec města Stříbra
3. u ostatních akcí, ZU a organizací
 kontrolní výbor zastupitelstva města Stříbra

VII.
Způsob zpracování rozpisu schváleného rozpočtu města Stříbra
1. Ukazatelé se stanovují a jsou schvalovány vždy při schválení rozpočtu na příslušný
kalendářní rok. Schválený rozpočet je vždy schválen v třídění na celkové příjmy a
celkové výdaje.
2. Rozpis rozpočtu se podle podrobné rozpočtové skladby se provádí neprodleně
po schválení rozpočtu města Stříbra na příslušný kalendářní rok.
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Příloha č. 04
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

Stanovení ukazatelů ve výdajích na rok 2022
ukazatele pro běžné a kapitálové výdaje:
1) ukazateli jsou celkové částky schválené v rozpočtu na rok za jednotlivá trojmístná
čísla organizací, dohromady běžné i kapitálové výdaje, vyjma ukazatelů stanovených
v odstavci 2) až 14), pokud není u čísla organizace ÚZ (tzn. účelový znak pro sledování
poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně), které je
samostatným závazným ukazatelem, jež nelze překročit. Určující pro ukazatel je první
trojčíslí ve čtyřmístném označení (ukazatel je stanoven prvními třemi čísly v
čtyřmístném označení investiční nebo neinvestiční akce. První tři čísla označují akci,
poslední číslo v čtyřmístném označení značí rozlišení dle jednotlivých částí akce (např. TI
dle druhu či podle potřeby). Dotace od Plzeňského kraje mají vždy třímístné číslo
organizace.
2) Výdaje krizového řízení
Kapitola 15 - rozpis na organizace číslo 200, 207, 321x, 322 (krizové řízení a požární
ochrana; výdaje úřadu – klíče, vlajky; bezpečnostní dobrovolník; nezbytně nutné výdaje
města spojené s ohrožením života či majetku obyvatel).
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 15, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
3) Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru
a) kapitola č. 18 - rozpis na organizaci č. 207 (výdaje pečovatelské služby vyjma
mzdových výdajů).
b) kapitola č. 12 - rozpis na organizace č. 208 (soc. hospitalizace, pomoc, ost. péče +
záloha na drob. vydání -záchyt) a 214 (pěstounská péče)
c) kapitola č. 21 – veřejný opatrovník
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 12, 18 a 21,
všechny tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
4) Mzdové výdaje
Kapitola 19 - rozpis na organizaci č. 207 (mzdové výdaje městského úřadu, města, PS
a ost. výdaje související s pracovníky), organizaci č. 206 (mzdové výdaje zastupitelstva
a ost. výdaje související se zastupiteli), organizaci č. 203 (mzdové výdaje OS ZZ a s tím
související výdaje) a organizaci č. 222 (mzdové výdaje Městské policie a s tím
související výdaje).
.
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 19, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
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5) Výdaje HIO:
a) kapitoly 04, 06, 08, 09 a 32
rozpis na organizace číslo 61 - 83, 85 - 95, 210, 211, 213, 215, 220, 223, 230, 232,
533x
(odstavné plochy a parkoviště včetně nových; komunikace – úklid vozovek, chodníků,
pěších zón, schodů; provoz náměstí; zimní údržba a pohotovost; mobiliář města;
opravy komunikací a chodníků; oprava a údržba semaforů; xx; údržba, čištění a
oprava vpustí; provoz a drobná údržba WC; xx; veřejné osvětlení; správa hřbitova;
instalace a sejmutí vánoční výzdoby; správa bytových a nebytových jednotek; čistění
odpadkových košů; xx; údržba veřejné zeleně; údržba bytových domů ve správě
SMMS s.r.o; údržba pozemků; xx; sportovní a dětská hřiště; oprava a údržba majetku
města vyjma bytových domů a pozemků; správa a údržba Minoritských zahrad;
náklady spojené s provozováním výtahů v DPS; údržba veřejné zeleně v místních
částech; xx; komunikace – dopravní značení; xx; xx; xx; xx; zálohy do fondu oprav;
výdaje města spojené s prodejem, pronájmem či převodem bytů, pozemků nebo
domů; výdaje města – právní služby HIO a zprostředkování výběrových řízení; údržba
veřejné zeleně v místních částech; výdaje místních částí; cyklocentrum Lhota –
provoz; hřiště s ledovou plochou – provoz + údržba; provoz stadionu; výdaje města –
elektrická energie; údržba parku; provoz bývalých kasáren)
b) kapitola č. 08 - rozpis na organizaci č. 207 (majetek úřadu vyjma vlajek; likvidace
majetku vyjma PS; pojištění; spoluúčasti při újmách na zdraví občanů hrazené
pojišťovnou; poplatky rádio a televize), organizaci č. 205 (výdaje na likvidaci majetku
OS JSDH a pojištění), organizaci č. 202 (výdaje na likvidaci majetku Klubu
důchodců), organizaci č. 222 (majetek MP, výdaje na likvidaci majetku Městské
policie),
Kapitolu (kap. 04, kap. 06, kap. 08, kap. 09, kap. 32) určuje vedoucí HIO.
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 04, 06, 08, 09 a
32, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
6) Výdaje úřadu a města:
a) kapitola č. 14 - rozpis na organizaci č. 217 (daň z příjmu města), organizaci č. 207 a
zůstatky pokladen pol. 5182,
b) kapitola č. 16 (informatik MěÚ) - rozpis na organizaci č. 207 (výpočetní technika,
telefony a s tím související výdaje vyjma PS); organizaci č. 205 (výdaje za telefony
OS JSDH a s tím související výdaje); organizaci č. 222 (výdaje za telefony Městské
policie); organizaci 529x Kamerový systém a organizaci 418x Metropolitní síť,
c) kapitola č. 20 - rozpis na organizaci číslo 207,
d) kapitola č. 29 - rozpis na organizaci číslo 207,
e) kapitola č. 31 - rozpis na organizaci číslo 207 (právní záležitosti)
f) kapitola č. 33 - rozpis na organizaci číslo 207
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 14, 16, 20, 29, 31,
33, všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
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7) Výdaje OŽP:
a) kapitoly č. 07, 17, 23 a 30
rozpis na organizace 231, 233 (správa a údržba rybníků, digitální povodňový plán);
50, 84, 227, 228, 235, 236 (likvidace černých skládek; provoz skládky Šibeník; sběr a
svoz odpadů; OŽP - výdaje spojené s činností odboru v rámci státní správy týkající se
životního prostředí; plán odpad. hosp. města; oprava a čištění studní v majetku
města); 224 (péče o týraná zvířata); 225, 226, 229 (lesní osnovy; OŽP - státní správa
lesů, myslivost, rybářství; provoz karanténního zařízení a výdaje spojené s umístěním
zvířete do útulku).
Kapitolu (kap. 07, kap. 17, kap. 23 a kap. 30) určuje vedoucí ŽP
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 07, 17, 23 a 30,
všechny výše uvedené organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
8) Výdaje OVÚP
Kapitola 05 - rozpis na organizace 438, 439, 440, 441, 442, 479, 508, 603 (grafický
informační systém; územní studie ORP; doprava - poradenská a technická činnost;
architektura – poradenská a technická činnost; územní studie; revize ÚPN SÚ Stříbro
včetně změn; územně analytické podklady; dělení pozemků).
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 05, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
9) Výdaje starosty
Kapitola 02 - rozpis na organizace číslo 276, 912, 913, 914, 915, 916, 930, 931, 932,
933, 935 (MHD; VD – Vánoční míle – ceny pro mládež; Ocenění trenérů mládeže a
dobrovolných pracovníků s mládeží VD a organizační zajištění; VD a organizační
zajištění Den učitelů; VD a organizační zajištění Den veteránů; Reprezentace úřadu a
města v oblasti kultury; reprezentace úřadu a města v oblasti sportu; věcné ocenění v
soutěžích pro děti; propagace města; běh historickým Stříbrem včetně memoriálu Petra
Bursíka – VD, FD a organizační zajištění).
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 02, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.

10) Výdaje pro občanské záležitosti
Kapitola 26 - rozpis na organizace číslo 202 a 204 (klub důchodců; SPOZ včetně
mzdových nákladů)
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 26, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
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11) Opravy památek
Kapitola 10 - rozpis na organizace 290x Zeď kostela sv. Petra; 291x Kamenný most
s věží; 292x Oprava uvolněných hradeb; 293x Portál do parku; 294x Ostatní památky;
295x Morový sloup; 296x Minoritský klášter; 297x Norské fondy a věž do kostela; 298x
Husitská bašta; 299x Koubkova branka; 489x Kostel sv. Máří Magdalény; 618x Kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 10, všechny tyto
organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
12) Dotace a dary
Kapitola 14 - podrobný rozpis na organizace 100 – 199 dle jednotlivých příjemců
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny tyto organizace
dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Rozpis se provádí na základě schválení poskytnutí dotace či daru v ZMě či RMě.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
13) Investiční akce a opravy
rozpis na organizace 234x; 400x – 549x; 560x – 799x provádí FO na základě požadavků
rady vyjma organizací uvedených v odst. 05a, 06b, 08, 11. Kapitolu (kap. 11, kap. 36,
kap. 44, kap. 55, kap. 66, kap. 77, kap. 88, kap. 99) určuje vedoucí HIO.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí tohoto
ukazatele.
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok, všechny organizace
dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
14) Závazné ukazatele pro organizační složky Města Stříbra:
a) OS Zdravotnické zařízení
Kapitola 27 - rozpis na organizaci 203
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 27, všechny
tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto ukazatele.
b) OS JSDH kap. 25
rozpis na organizace 205 a 256 včetně mzdových výdajů
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 25, všechny
tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto ukazatele.
c) Městská policie
Kapitola 34 - rozpis na organizace 221 (odtah autovraků) a 222
Ukazatelem je celková částka schválená v rozpočtu na rok za kapitolu 34, všechny
tyto organizace dohromady, společně s kapitálovými výdaji.
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Přecházející akce schválené pod jednotlivými čísly organizací se stávají součástí
tohoto ukazatele.

15) Příspěvky příspěvkovým organizacím Města Stříbra:
a) stanoveným závazným ukazatelem pro příspěvkové organizace je neinvestiční
příspěvek, příspěvek na odpisy, investiční příspěvek, účelové příspěvky a objem
mzdových prostředků v hlavní činnosti. Podle specifik jednotlivých příspěvkových
organizací lze stanovit ukazatele technického směru, pokud možno v návaznosti na
ekonomické ukazatele.
b) závazné ukazatele pro PO jsou stanoveny samostatně.

Ukazatelé z celkových výdajů na rok 2022 v tis. Kč:

229 208,00

U2

Výdaje krizového řízení

350,00

U3

Výdaje pečovatelské služby a sociálního odboru

480,00

U4

Mzdové výdaje

67 154,00

U5

Výdaje HIO

42 134,00

U6

Výdaje úřadu a města

31 851,00

U7

Výdaje OŽP

10 258,00

U8

Výdaje OVÚP

U9

Výdaje starosty

U 10

Výdaje pro občanské záležitosti

U 11

Opravy památek

2 100,00

U 12

Dotace a dary

3 294,80

U 13

Investiční akce a opravy

U 14a

OS Zdravotní zařízení Stříbro

U 14b

OS JSDH

U 14c

Městská policie

U 15

Příspěvky příspěvkovým organizacím města Stříbra
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Příloha č. 05
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

ROZPIS UKAZATELE Č. 12 DOTACE A DARY NA ROK 2022
Dotace
p.
č.

Příjemce

IČO

Účel poskytnutí

70846596 mzdy včetně odvodů

o
č r
. g
.

Výše v tis. Kč

104

400,00

1

Farní charita Stříbro

2

TJ Baník Stříbro

3

Hornicko-historický
spolek Stříbro

4

HC Buldoci Stříbro z.s.

28553713 tělovýchova a sport, (64 dětí)

116

40,00

5

Spolek STROM, Stříbro

26633345 náklady na organizační zajištění kulturních akcí, provoz a vybavení spolku

117

25,00

6

Zápas Stříbro

26678047 pořádání soutěží,účast na soutěžích, pořízení vybavení a činnost klubu

120

25,00

123

20,00

00669521 Na činnost klubu a pořádání akcí

124

30,00

pomůcky, materiál, pravidelné činnosti i akcí pro veřejnost, jízdné a doprava,
ubytování a startovné na regionálních, celostátních i mezinárodních akcích,
46271066 tisky a fotopráce, Pohár vědy, STEM liga, Dny vědy a techniky, Noc vědců,
Expo Sciences International, Sience on Stage, Mladý vědec, Týden mozku,
Mini maker Faire, Veletrh vědy a další akce

126

35,00

na činnost mládeže-400 tis., na energie a provozu TJ - 600 tis., nutné opravy
112
stadionu 800 tis., celkem žádost na 1,8 mil.
reprezentace města -20. výročí založení Hornicko-historického spolku
26596041 Stříbro, 26. setkání hornic. měst ČR v Kutné hoře, činnost spolku včetně
115
údržba provozní budovy Hornického skanzenu ve Stříbře
18251242

7 Dolníci města Stříbra, z.s. 22758950 náklady na činnost spolku
8

9

Automotoklub Stříbro v
AČR, Stříbro

Asociace malých
debrujárů ČR

účast na soutěžích a soustředěních, pořízení materiálního vybavení,
129
pronájem tělocvičny - zápas
Pořádání sportovních akcí pro děti a mládež-Překližka cup , náklady na
Horolezecký klub Skoba
11
22694412 činnost spolku, vzdělávací kurzy a školení, nákup vybavení, outdoorové akce 135
z.s.
pro děti
Přednášky, workshopy a semináře na téma vzdělávání a podpora
Rodinné centrum Stříbro,
12
7114001 rodičovství, podpora na provoz centra-vybavení, spotřební materiál, banery, 152
z.s.
energie atd., jednorázové akce pro rodiny s dětmi
10

13

Palestra JK Stříbro

Privilegovaný měšťanský
střelecký sbor Stříbro, z.s.

8905215

5225639

Pokrytí nákladů na chod a činnost+pořízení nových klobouků s chocholy a 3
153
pušek pro nové členy sboru z řad stříbrské mládeže

Centrum služeb pro
Výuka a výcvik žáků v dopr. výchově pro všechny školy v obvodu ORP MěÚ
70898219
Stříbro
silniční dopravu
Západočeská univerzita v
15
49777513 realizace kurzů University třetího věku na pobočce Stříbro
Plzni
14

16

Plzeňský kraj

17

Xxxx

70890366 dopravní obslužnost
xxx

konání prvního ročníku Festivalu životní síly, spolufinancování nákladů
spojených s pořádáním

CELKEM DOTACE
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1 800,00
30,00

20,00
23,00
30,00
25,00

176

20,00

181

10,00

199

269,05
0,00

2 802,05

Stránka 1

Finanční dary
č
.
p.
č.

Příjemce

IČO

1

Rodiče GOAS Stříbro, z.s.

6120318

2

Sportovní střelecký
Policejní klub Stříbro z.s.

22829695 na činnost žákovského střeleckého oddílu při SSPK - Stříbro

127

10,00

3

ZKO 057, Stříbro

64884147 vybavení na flybal

138

4

Xxxx
Sportovní sdružení
Tachovska z.s.
Hospic Sv.Jiří, o.p.s.
Spolek zdravotně
handicapovaných PK
Hospic svatého Lazara,
z.s., Plzeň
Xxxx
Centrum Hájek z.ú.,
Vejprnice

5
6
7
8
9
10

Účel poskytnutí

o
r
g
.

podpora aktivity studentů a účast studentů na lokálních, národních a
110
mezinárodních soutěžích a prezentacích

Výše v tis. Kč

0,00

Příspěvek na maturitní ples třídy G 8

140

0,00
5,00

48329746 Akce nejúspěšnější sportovec, trenér a kolektiv

141

10,00

22729909 na činnost hospice v regionu Stříbrska

143

10,00

145

5,00

147

5,00

148

10,00

149

3,00

xxx

507992

příspěvek členům na pobyty pro seniory, výlety apod.

66361508 na zdravotnický materiál a léky
xxx

vydání publikace "Stříbrské rudné hornictví od 12.století do roku 1975"

66361508 provozní náklady

11

Xxxx

xxx

Vzpomínkové akce, náklady na činnost, nákup vybavení, propagační materiál 156

10,00

12

Xxxx

xxx

nohejbalový turnaj o pohár města Stříbra

158

13

Xxxx

xxx

pořádání Vánočního volejbalového turnaje 2022 - 19 ročník

159

14

Xxxx

xxx

zimní příprava na sezonu 2022

161

15

Xxxx

xxx

16

Xxxx

xxx

17
18

Xxxx
Xxxx
Kladruby, Hněvnice,
Kostelec
DSO Stříbrský region

xxx
xxx

startovné, cestovné, náklady na provoz
163
pozvání skupiny DUO JAMAHA - na kulturní dům Stříbro a autobus pro obec
Milíkov
ceny pro soutěžící - hra golfu
nákup překážek na agility - zeď, bezpečná délka, tulen, skočky
166

3,00
5,00
10,00
20,00

19
20

svatováclavský vejšlap
69458201 mzdy manažera

0,00
0,00
5,00

178

3,00

118

19,80

CELKEM FINANČNÍ DARY

133,80

Věcné dary
č
.
p.
č.

Příjemce

IČO

1
2

Účel poskytnutí

věcná ocenění k plaketám
Hasičský záchranný sbor
PK

70883378 věcné ceny, občerstvení - soutěž Malý záchranář

CELKEM VĚCNÉ DARY

CELKEM DOTACE A DARY

Příloha č. 05 31. ZM 15.12.21 - Rozpis U č.12 dary a dotace 2022.xls

o
r
g
.

Výše v tis. Kč

101

20,00

172

5,00

25,00

2 960,85
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Příloha č. 06
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

ZÁVAZNÉ UKAZATELE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÝCH
MĚSTEM STŘÍBRO
na rok 2022
Základní umělecká škola, Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek - na prom. koncerty
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

682.000,00
90.264,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč
40.000,00 Kč

Mateřská škola Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

3.060.000,00
724.181,64
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč
172.000,00 Kč

Základní škola Stříbro, Mánesova 485
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

3.142.000,00
174.180,38
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč
120.000,00 Kč

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039
Závazný ukazatel: a)Provozní příspěvek celkem
z toho odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele

4.945.000,00 Kč
412.629,22 Kč
0,00 Kč
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z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
180.000,00 Kč

Městské muzeum Stříbro
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvody odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek

4.664.000,00
142.986,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0,00 Kč
2.484.000,00 Kč

Městské kulturní středisko ve Stříbře
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek

6.779.000,00
306.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

0,00 Kč
2.818.000,00 Kč

Dům dětí a mládeže města Stříbra
Závazný ukazatel: a) Provozní příspěvek celkem
z toho: příspěvek na odpisy
b) Odvody do rozpočtu zřizovatele
z toho: odvod odpisů
c) Investiční příspěvek
d) Účelový příspěvek
Ostatní ukazatele: a) Hospodářský výsledek
b) Limit mzdových prostředků

1 305.200,00
102.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

0,00 Kč
500.000,00 Kč

Schválené rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2022 a schválené
změny v odpisových plánech, které budou u těchto organizací do konce roku 2022 provedeny,
budou i změnou závazných a ostatních ukazatelů organizací.
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Příloha č. 07
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

MĚSTO STŘÍBRO
Zastupitelstvo města Stříbro
Obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 04/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. … usneslo
vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Stříbra
a jeho částí (dále jen „město“).
.
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat
na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává
se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
1
2

Biologické odpady
Papír
Plasty
Nápojové kartony
Sklo
Kovy
Nebezpečné odpady

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech

1

h)
i)
j)
k)

Objemný odpad
Jedlé oleje a tuky
Textil
Směsný komunální odpad

2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek …).
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků,
textilu
1) Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují
do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby zajišťované městem Stříbro.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, která jsou zveřejněna
na oficiálních webových stránkách města Stříbro www.mustribro.cz.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá, označena nápisem „Bio odpad“
b) Papír, barva modrá, označena nápisem „Papír“
c) Plasty, nápojové kartony, kovy, barva žlutá, označena nápisem „Plasty“, „Nápojové
kartony“, „Kovy“
d) Sklo bílé, barva bílá, označena nápisem „Sklo bílé“
e) Sklo barevné, barva zelená, označena nápisem „Sklo“
f) Kovy, barva šedá, označena nápisem „Kovy“
g) Jedlé oleje a tuky, barva zelená, označena nápisem „Jedlé oleje a tuky“
h) Textil, barva bílá
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.
5) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich
při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil lze také odevzdávat ve sběrném
dvoře, který je umístěn na adrese třída 5. května 1 577, Stříbro (dále jen „sběrný dvůr“).
7) Biologicky rozložitelný odpad:
a) předcházet vzniku odpadu (využít na vlastním pozemku – kompostování, štěpkování
apod.)
b) pokud nelze využít, předat do kontejneru ve sběrném dvoře nebo předat jiné
oprávněné osobě (řízená kompostárna).
c) do sběrných nádob označených „Bio odpad“ na vybraných stanovištích.
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Čl. 4
Nebezpečné složky komunálního odpadu
Nebezpečný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře.
Čl. 5
Objemný odpad
Objemný odpad odevzdávat ve sběrném dvoře.
Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky
se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby – popelnice a kontejnery určené k soustřeďování
směsného komunálního odpadu o objemu 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l (typ nádoby dle
ČSN určená k odložení odpadu)
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Fyzické osoby jsou povinny:
a) zajistit vybavenost nemovitosti dostatečným a současně přiměřeným počtem
sběrných nádob na soustřeďování směsného komunálního odpadu tak, aby jejich
celkový objem splňoval požadavky na nezávadné soustřeďování v období mezi jejich
vyprazdňováním v pravidelných intervalech a udržovat je v takovém technickém
stavu, aby bylo umožněno jejich vyprazdňování oprávněnou osobou.
b) zajistit umístění sběrných nádob v předvečer dne odvozu a nebo v den odvozu jejich
obsahu na takové místo, aby k nim byl oprávněné osobě umožněn přístup
a manipulace s nimi.
c) označit sběrné nádoby určené k odvozu jejich obsahu známkou vydanou městem
Stříbrem.
3) Fyzické osoby bydlící v č. p. 488, 569 a 611 Stříbro, dále vlastníci a uživatelé staveb
určených nebo sloužících k rekreaci v chatových osadách Butov, Stříbro – Na Floriánu,
Stříbro – Na Hamru, Stříbro – vojenská plovárna, Stříbro – Máchovo údolí, Jezerce jsou
povinni odkládat směsný komunální odpad do sběrných nádob na určených stanovištích.
Přistavení a vývoz těchto nádob zajišťuje město Stříbro.
Čl. 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1)

Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory
c) pneumatiky

2)

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře.
Elektrozařízení odpovídající velikosti lze odkládat do zvláštních sběrných nádob (barva
červená), jejichž stanoviště jsou zveřejněna na oficiálních webových stránkách města
Stříbra www.mustribro.cz.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
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1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Stříbra
č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky
a systému nakládání se stavebním odpadem.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce.

Martin Záhoř
starosta města

Bc. Karel Lukeš
místostarosta města

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: …………………..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: ………………………
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I. HISTORICKÝ A ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ MĚSTA STŘÍBRA
První zmínka o hornické osadě s kostelíkem Panny Marie se objevuje z roku 1183
v listině Bedřicha Přemyslovce. Zprávy o dědině při dolech a kostelu v ní jsou
dosti pochybné a nelze je vztahovat přímo na Stříbro. Tato osada ležela na břehu
řeky Mže. Právě od jejího názvu, který je v latině „Misa“ byl odvozen i
v minulosti užívaný německý název „Mies“. V letech 1240 – 50 bylo na skalnatém
ostrohu nad hornickou osadou založeno královské město Stříbro, které se tak
výslovně jmenuje poprvé k r. 1275. Jeho gotický půdorys, který se zachoval do
současnosti, má jako základ velké obdélné náměstí a obdélné obvody tří ze šesti k
němu přilehlých bloků s parcelami nejbohatších měšťanských domů. Na
půdorysech ulic je také dobře patrná snaha o jejich pravoúhlou síť, typickou pro
středověká města zakládaná na zelené louce. Město, nejprve opevněné jedním
pásem hradeb, mělo dvě brány. Chebskou na západě a Plzeňskou na jihu. Ke
konci středověku bylo město rozšířené o jižní předměstí zvané Nové město.
Výhodná poloha na obchodní cestě mezi Prahou a městy v Bavorsku a těžba
stříbrných a olověných rud významně ovlivňovaly ekonomiku města, takže se
velmi rychle zařadilo mezi čtyři největší města v tehdejším Plzeňském kraji
(Plzeň, Klatovy a Domažlice). Město mělo 300 domů a asi 2.000 obyvatel, dále tři
kostely a klášter.
V roce 1426 obsadil Stříbro husitský hejtman Přibík z Klenové, který v roce 1427
úspěšně vzdoroval křižácké armádě obléhající město, i když řada domů a část
opevnění byla poškozena dělostřelbou.
Po husitských válkách opět nastal hospodářský rozkvět Stříbra, takže se stalo
významným feudálním sídlem, kdy vlastnilo 13 vesnic v okolí. Bohatství města
také významně pomohl vývoz vynikajícího pšeničného piva do zahraničí. Díky
těmto příznivým okolnostem se rychle měnila i architektura města. Ta byla v
16.století přestavována z původních dřevěných středověkých staveb na zděné
domy, takže na počátku 17. století bylo Stříbro kamenným renesančním městem.
Jednou z ojedinělých mimořádně cenných staveb (kromě budovy radnice) je
typická mostní věž, která je v západních Čechách vzácností.
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Ve 2.polovině 15.století bylo Stříbro rozšířené o tzv. Nové město, které bylo
postavené na jižní straně ostrožny nad řekou. Tato část měla vlastní opevnění.
Úpadek nastal r. 1623, když pro účastenství na odboji byly městu všechny statky
zkonfiskovány a samo zastaveno Kristiánu z Ilova, který přivedl město na
mizinu. Za třicetileté války (1618 – 48) bylo Stříbro značně poškozené a v létech
1639, 1645 a 1647 vydrancované Švédy. I když v roce 1660 byly opět v okolí
Stříbra otevřeny doly na olovo, obnovovala se jeho prosperita velmi pomalu,
protože za války bylo ve městě zničeno 140 domů a dalších sto bylo tzv.
poustkami, což znamená, že byly opuštěné. Přes veškerou snahu se Stříbro z
následků tohoto úpadku vzpamatovávalo až do 2. poloviny 18. století, kdy se ve
městě začal opět rozvíjet stavební ruch, který vyvrcholil v 1. polovině 19. století
v empírových přestavbách měšťanských domů. Významný podíl na hospodaření
města měly okolní doly na olověnou rudu, které dodávaly olovo rakouské
armádě v dobách napoleonských válek.

V historickém jádru Stříbra se kromě gotiky dochovaly velmi výrazné renesanční
stavby, např. architektura radnice a řada patricijských a měšťanských domů
s dochovanými renesančními portály.
3
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Po nevýrazném působení barokního slohu, se do tvářnosti města zapsal empír,
který svými fasádami velmi často zakrývá renesanční zdivo staveb.
Stříbro vzhledem ke své poloze a zachované historické architektuře patří mezi
nejmalebnější města v západních Čechách.

II. SOUČASNÝ STAV HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA A
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
V souladu s Programem regenerace městské památkové zóny Stříbro
schváleným poprvé zastupitelstvem města v roce 1993 a následně 2004, 2011 a
2014 se podařilo naplnit řadu projektů. Došlo k oživení památkově
chráněných objektů a dalších staveb.
- Zdařilým příkladem resuscitace (resuscitací v tomto případě rozumíme
proces, obnovující původní podobu a funkční využití památky po období
jejího nepřiměřeného využití a zanedbání) je projekt rekonstrukce objektu
renesanční radnice, kdy objekt od poloviny 20. století sloužící jako knihovna,
muzeum a archiv byl po dokončení rekonstrukce v konci 20. století navrácen
k původnímu účelu administrativně správnímu a reprezentačnímu využití.
Dále Kamenný most s věží a sochou Jana Nepomuckého, rej.č. 1924, vlastníka
město Stříbro. Podobné projekty realizované v uplynulém desetiletí jsou
rekonstrukce měšťanského domu čp. 9, a 61 na Masarykově nám, č.p. 152, 196
a 204 v Benešově ul., č.p. 94 v Husově ul. a významný počin restaurování
Sousoší Panny Marie na Masarykově náměstí, tvořeného sochou Panny Marie
s 14 m vysokým sloupem, obklopeným 12 sochami českých a morových
patronů. V posledních pěti letech pak realizace nebo zahájení realizace
významných akcí: obnova jednotlivých úseků Městského opevnění,
revitalizace Městského parku, záchrana Hřbitovního kostela Nanebevzetí
Panny a další podrobněji rozvedené akce.
Dalším úspěšným projektem realizovaným v roce 2003, který je možno zařadit
do kategorie reanimace ( opatření a postup, jímž se památce dostává nová
funkce, v níž vstupuje do života) byl projekt revitalizace klášterních
(minoritských) zahrad – I. etapa. Obdobnými projekty, jsou realizované
rekonstrukce domů č.p. 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15 a 62 na Masarykově nám., které
slouží výlučně ke komerčním účelům (zde se může jevit problematické
hodnocení úspěšnosti projektů, kdy jsou objekty opraveny, stabilizovány a
nehrozí jejich chátrání či destrukce, ale nové využití ne zcela koresponduje
s výtvarnými a technickými hodnotami památky v duchu její autentické,
4
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historické podoby) a dále rekonstrukce domů č.p. 17 a 437 na Masarykově
nám., č.p. 111 Kostelní ul., ad.. Jedním z posledních projektů tohoto typu je
projekt nového využití bývalého minoritského kláštera. Objekt, který
v posledních padesáti letech sloužil jako školní objekt, klubovny mimoškolní
aktivity dětí a v posledních letech pak z menší části jako expozice městského
muzea (poté co muzeum opustilo objekt radnice po zahájení její
rekonstrukce), v současné době plně slouží jako sídlo a expozice městského
muzea. Své sídlo zde nalezlo i městské informační středisko a díky nově
vybudovaným multifunkčním prostorám v podkroví jižního křídla, jsou zde
realizovány semináře, výstavby a kulturní akce.
Projektem, který je pozitivně hodnocen zejména návštěvníky města, je projekt
Revitalizace Masarykova nám., o čemž mimo jiné svědčí ocenění Stavba
Plzeňského kraje, které tento projekt a jeho realizace získala. Urbanistické
řešení prostoru historického náměstí vzešlo z architektonické soutěže Petra
Parléře. Místními obyvateli je projekt nezřídka přijímán s výhradami a
k soužití části Stříbrských s jejich náměstím, dojde zřejmě až s generační
obměnou, kdy ale k uspíšení tohoto procesu může napomoci naplnění
významu pojmu revitalizace, kterým je znovuoživení, posílení a vzpruha, což
znamená, že je podmíněno úspěchem vedení města při hledání a nabídce
využití náměstí veřejnosti, oživení tradic apod. Stejně tak až čas, umožní
odborné veřejnosti nezaujaté hodnocení vyváženosti historických hodnot
prostoru náměstí a jejich doplnění novými prvky, mobiliářem a funkcemi.

Celkově lze práce a projekty realizované na území MPZ Stříbro hodnotit jako
úspěšné, nedegradující kulturní dědictví památkového fondu MPZ Stříbro
realizované na bázi široké společenské participace směřující k naplnění
představy živých zhodnocených památek.
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Přes vyjmenované dílčí a dále neuvedené již zrealizované či zahájené projekty
přetrvávají na území MPZ objekty, či jevy, jejichž stav či výskyt je nevítaný.
Pozitivní skutečností je fakt, že proti předcházejícímu období žádná
z památek či objektů na území MPZ není v současné době uvedena v soupisu
nejohroženějších památek na území Plzeňského kraje.

III.

CÍLE PROGRAMU REGENERACE A MOŽNOSTI ROZVOJE
MĚSTA A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO

Aplikace navržené Koncepce památkové péče Plzeňského kraje, navrhující
základní stupně běžně a dobře prováděné památkové péče: „poznání“ –
„péče“ – „prezentace“. Každý z těchto kroků má sám o sobě smysl ve vztahu
ke dvěma dalším. V praxi znamená prezentaci památky ve smyslu jejího
přiměřeného využití – z hlediska památkové péče i společenského zájmu,
který by ovšem měl být sladěn se zájmem vlastníka – je pak vlastně
optimálním završením poznání a péče a rovněž zajištěním existence památky
do budoucna.
Aktivity péče o památky je třeba orientovat do následujících směrů:
-

zajištění kvalifikované a pravidelné drobné a střední údržby památek
podpora obecních a občanských aktivit ve prospěch památek,
podpora vlastníků.

Priorita pořadí postupné regenerace památek na území MPZ by měla
akceptovat seznam památek či objektů na území MPZ, které jsou uvedeny
v předcházejícím oddíle II jako památky uvedené v soupisu nejohroženějších
památek na území Plzeňského kraje.
Souběžně bude realizována regenerace památek uvedených v kapitole E.
Aktualizace akcí zařazených do Programu regenerace Městské památkové
zóny Stříbro.

IV.

ZÁSADY OBNOVY HISTORICKÝCH HODNOT
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
Městská památková zóna Stříbro je unikátním historickým urbanistickým
celkem. Zachovala si původní strukturu a parcelaci, včetně převážné části
6

Program regenerace MPZ Stříbro na období let 2021 - 2025

původního fortifikačního systému. Rovněž hlavní vazby na navazující území
zůstávají v historických stopách. Urbanistická struktura tvoří kompaktní celek,
dominující stavbami kostela a radnice. Jedná se o výjimečně zachovaný
urbanistický a architektonický soubor.
Objekty památek, hranice MPZ a další legislativně chráněné kulturní hodnoty
jsou vyznačeny v grafické části B.1 – Ochrana hodnot území a B.2 – Limity
využití území.
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 251/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení
území historických jader vybraných měst za památkové zóny, bylo historické
jádro města vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Předmětem ochrany jsou zejména:
● historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské
interiéry
● hlavní městské dominanty v dálkových a blízkých pohledech
● národní kulturní památka a nemovité kulturní památky uvedené v seznamu –
viz. dále
● veřejná zeleň
NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Na jednotlivé objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních památek se
vztahuje památková ochrana ve smyslu zákona o státní památkové péči a
příslušných právních předpisů. Pro zajištění zachování a obnovy je nutné
především, aby vlastníci kulturních památek (a příslušné správní úřady) plnili
povinnosti, dané zákonnými předpisy, v případě znehodnocování KP je nutno
uplatnit sankce a možné prostředky k nápravě stavu.
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B. VYMEZENÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO
I. SEZNAM PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ
NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO

Číslo
1

R.č. památky
1922

Název
Městské hradby s baštou
a Židovskou brankou

Vlastník

Poznámka

město Stříbro

na p.p.č. 3424, 3432, 96/5, 96/6,
3433, 1878/4, 96/2, 96/3, 97/1,
97/3, 99, 26/1, 146/1, 142, 146/2,
3305/1, 138/3, 3453, 3454, 3451,
3425, 3450, 3449, 3448, 3447,
3445, 3198/4, 128/2, 3199/1, 363,
172/1, 172/3, 183/1, 198/1, 198/5,
1267, 3194/3, 655/3, 94/8, 3438,
180/3, 3439, 3440, 3441, 3534,
180/1, 110/1, 3206/20, 3206/1,
3208/1, 218/2 a st.p.č. 407, 409/2,
410, 414, 206, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214 a 217 k.ú. Stříbro

2

1923

3

1924

Koubkova branka č.p. 276

město Stříbro

na st.p.č. 407

Kamenný most s věží a
sochou J. Nepomuckého

město Stříbro

na p.p.č. 3056/3, 3056/20, 3056/4,
3196/1 a st.p.č. 421/2 a 3131

4

1925

5

1926

Radnice č.p. 1

město Stříbro

na st.p.č. 1

Morový sloup na náměstí

město Stříbro

na p.p.č. 3215/1

6

1927

Děkanský kostel Všech
Svatých

Římskokatolická
Církev

na st.p.č. 118/1

Městská věž ve
vlastnictví města
Stříbra na st.p.č.
118/2

7

1929

Hřbitovní kostel
Nanebevzetí P. Marie

Město Stříbro

na st.p.č. 306/1

8
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1930

Minoritský klášter se
zříceninou klášterního
kostela

město Stříbro

na st.p.č. 161/1, 162/1 a 159/2

9

1932

Dům č.p. 6

Ing. Jan Kadoun

na st.p.č. 45

10

1933

11

1934

Dům č.p. 7

Ing. Jan Kadoun

na st.p.č. 46/1

Dům č.p. 8

Petruš Milan

na st.p.č.47/2

12

1935

Dům č.p. 9
na st.p.č. 48/1

13

1936

Dům č.p. 10

Weber Petr a
Jaroslava
Do Huu Chien

na st.p.č. 49/2

14

1937

Dům č.p. 13
na st.p.č. 50/1

15

1938

Dům č.p. 14
na st.p.č. 51/1

16

1939

17

1940

18

1941

Dům č.p. 61

Stolzle – Union,
a.s.
Stolzle – Union,
a.s
Jan Lešák

na st.p.č. 144/2

Dům č.p. 93

Petra Potocká

na st.p.č. 133

Dům č.p. 94

Stanislav Šrámek

na st.p.č. 130

19

1942

Dům č.p. 95
na st.p.č. 129/1

20

1943

Dům č.p. 64
na st.p.č. 140

21

1944

Portál z domu č.p. 152

Ing.
Kvido
Kuželka
Beroun
Dobroslav a Jana
město Stříbro

na p.p.č. 3216

22

10469

Dům č.p. 15
na st.p.č. 52

23

4676

Dům č.p. 189
na st.p.č. 88

Farní sbor církve
Českobratrské
evengelické
Kubinec
František a Hana

9
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II. GRAFICKÉ VYMEZENÍ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
ZÓNY STŘÍBRO S VYMEZENÍM CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ

10
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C. HISTORIE PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO
Program regenerace Městské památkové zóny (dále jen MPZ) Stříbro byl
zpracován dle usnesení vlády ČR č. 209/1992 a na základě usnesení č. 23/II/11
11
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Městského zastupitelstva ve Stříbře. Schválení dokumentu Program regenerace
MPZ Stříbro bylo učiněno usnesením č. 31/II/9 městského zastupitelstva
s časovým horizontem do roku 2004 včetně. Nový program regenerace MPZ
Stříbro byl zpracován v roce 2004 a aktualizace tohoto dokumentu byla schválena
usnesením č. 11/II/14 městského zastupitelstva s časovým horizontem do roku
2015. Předešlá aktualizace s časovým horizontem do konce roku 2020 byla
schválena usnesením zastupitelstva města č. 3/II/13 ze dne 15.12.2014.

D. REKAPITULACE PLNĚNÍ VYTÝČENÝCH ÚKOLŮ
PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ
ZÓNY STŘÍBRO
Od schválení Programu regenerace MPZ Stříbro se podařilo realizovat významnou
část vytyčených akcí (pozn. náklady jsou uváděny v tis. Kč):
Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2020

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

14.700

10.742

9.195

19.937

MĚSTSKÉ
HRADBY
Popis naplnění odhadů






Odhad nákladů
celkem
60.000

zabezpečena projektová dokumentace opravy části městských hradeb a dle této etapovitě
prováděna od roku 1994 jejich obnova
upravena a veřejnosti zpřístupněna část teras mezi a pod hradbami
mezi úseky opravené v letech 2011 – 2014 patří úsek městských hradeb na p.p.č. 3441,
3442, 3443, 3439 a 3440 vše v k.ú. Stříbro
mezi úseky opravené v letech 2015 – 2020 patří úsek městských hradeb na severní straně
centra města v městském parku na pozemcích p.č.3432,3432, 984, 96/1, 96/5, 96/6,3433,
96/4, 1878/4, 1878/5, 96/2,96/7, 3435, 96/3, 97/1, 97/3, 99/1 a 1878/1 v k.ú. Stříbro; dále
oprava vnější a vnitřní zdi u husitské bašty na p.p.č. 198/5 a 198/7 k.ú. Stříbro; a dále oprava
kamenné ohradní zdi na p.p.č. 3204/2 v k.ú Stříbro
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Objekt
KOUBKOVA
BRANKA
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Odhad nákladů
I. etapa
100

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
100

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl město Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

654

100

254

254




zabezpečena celková obnova pláště i vnitřních interiérů Koubkovy branky včetně
odpovídající náplně využití objektu (spolková místnost místního Privilegovaného
měšťanského střeleckého sboru královského města Stříbra)
v r. 2010 provedena oprava zdiva v průchodu brankou

13
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek Plzeňského
kraje v letech 20152020

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2020

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

11.476

100

1.796

1.896

MOST S VĚŽÍ
Popis naplnění odhadů





Odhad nákladů
celkem
22.000

statické zabezpečení hlavního oblouku historického mostu přes řeku Mži, obnova pláště,
povrchu mostovky a parapetních zdí, rehabilitace sochy Sv. Jana Nepomuckého umístěné na
mostě a rehabilitace pláště mostní věže, statické zabezpečení inundační části mostu, obnova
povrchu mostovky a parapetních zdí, osvětlení
závěrečná etapa opravy kulturní památky – silničního mostu s věží a sochou Sv. Jana
Nepomuckého, která v roce 2015 zahrnovala dokončení stavebních prací v oblasti podloubí
inundační části mostu, výměnu dočasných odsolovacích povrchových úprav zdiva
provedených v předcházejících etapách, které byly narušené vlivem působení vlhkosti,
mrazu a povětrnostních podmínek.

14

Program regenerace MPZ Stříbro na období let 2021 - 2025

Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů
v letech 2015 - 2020

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

60.787

319

5.891

6.210

RADNICE č.p. 1
Popis naplnění odhadů




V souladu s projektovou dokumentací dokončena v r. 1998 celková rekonstrukce objektu
renesanční radnice . Objekt slouží k administrativním účelům a k účelům občanské
vybavenosti
V letech 2020 – 2021 bylo provedeno restaurování, obnova a konzervace omítek a
kamenných prvků, obnova dvoukřídlých dřevěných vrat
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

MARIÁNSKÝ
SLOUP
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Odhad nákladů
II. etapa
3.255

Odhad nákladů
celkem
5.755

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl město Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

3.255

1.179

1.976

1.976

●

Sousoší z r. 1725 - 1740 v dlouhodobě neudržovaném a zanedbaném stavu. Řadu let
dochází k degradaci pískovcového materiálu jednotlivých soch s následkem odpadávání
jejich částí. V posledním období již pohledově patrné odklonění centrálního korintského
sloupu na hranolovém stylobatu se sochou P. Marie.
● Ke konci r. 2014 zrestaurována většina soch, v roce 2015 dokončena soch Sv. Floriána a Sv.
Rocha.

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa
44.353

Odhad nákladů
II. etapa
8.500

Odhad nákladů
celkem
52.853

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek státu nebo
kraje v letech 20152021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

44.353

0

11.182

11.182

Masarykovo nám.
Popis naplnění odhadů




V období let 2012 – 2013 realizována I. etapa prací.
II. etapa prací byla provedena v roce 2018 ve východní části náměstí, ul. Pivovarská a
plocha před objektem městského muzea
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Objekt
VĚŽ KOSTELA
VŠECH SVATÝCH
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem

Odhad nákladů
I. etapa
2.000

Odhad nákladů
II. etapa
1.500

Odhad nákladů
celkem
4.500

Státní příspěvek
v letech 2010-2014

Podíl město Stříbro
v letech 2010-2014

Podíl vlastníka
v letech 2010-2014

3.159

717

442



Projekčně, stavebně a realizačně zabezpečena celková obnova pláště a statické zajištění věže
kostela Všech Svatých ve spolupráci s vlastníkem objektu chrámu – Kostela Všech Svatých
a obnovou pláště jeho nemovitosti
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

274

1.331

1.628

2.959

HŘBITOVNÍ
KOSTEL
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
Popis naplnění odhadů








Odhad nákladů
celkem
8.000

Vzhledem ke skutečnosti, že objekt hřbitovního kostela nebyl v majetku města Stříbra, byly
a jsou prováděny pouze nejnutnější zabezpečovací práce a dohled nad stavem památky.
Po převodu nemovitosti do majetku města byly provedeny významnější investice do jejího
zajištění. Bylo provedené statické zajištění kleneb, oprava střechy a je realizována záchrana
- transfer sgrafit.
V roce 2018 byly realizovány stavební práce týkající se obnovy 5 ks okenních výplní,
obnova podlahy z kamenných desek, obnova kamenného zdiva oltáře a oltářního stupně.
V roce 2019 byla realizována 1. část restaurátorských prací, spočívajících v obnově omítek a
architektonických prvků v interiéru kostela.
V roce 2019 byla provedena obnova výplní stávajících oken, odborná oprava vstupních
dveří a statické zajištění kruchty, včetně nové podlahy kruchty
V roce 2020 byla realizována 2. část restaurátorských a konzervačních prací souvisejících
s obnovou omítek, včetně provedení opravy soklové části interiéru.
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Objekt

Odhad nákladů
I. etapa
40.000

Odhad nákladů
II. etapa
10.000

Odhad nákladů
celkem
50.000

Vložené prostředky
celkem do r. 2014

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

40.212

471

812

1.283

MINORITSKÝ
KLÁŠTER
S TORZEM
KOSTELA MÁŘÍ
MAGDALÉNY
Popis naplnění odhadů









Zabezpečena projektová dokumentace rekonstrukce objektu pro Městské muzeum a
Informační středisko.
Realizovány stavební práce v jednotlivých etapách v souladu se schválenou koncepcí a
projektovou dokumentací.
Realizován projekt Obnovy a zpřístupnění minoritských zahrad.
Realizována obnova fasád, průchod do minoritských zahrad a dokončeny interiéry.
V roce 2011 byla ukončena akce „Stříbro – Minoritský klášter, rekonstrukce pro Městské
muzeum.
V roce 2016 byla provedena část prací na zajištění havarijního stavu obvodových zdí,
navazující revize a oprava hromosvodu a ležaté kanalizace, včetně napojení dešťových
svodů.
V roce 2016 a 2017 byly provedeny práce spočívající v zajištění havarijního stavu
obvodových zdí a celkové zajištění koruny zdiva a pilastrů v úrovni 2.NP.
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Obnova Minoritských zahrad – I. etapa (Investor: město Stříbro,
náklady 6 mil. Kč)
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Objekt
DŮM č.p. 6
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
300



Odhad nákladů
I. etapa
-

Odhad nákladů
II. etapa
5.000

Odhad nákladů
celkem
5.000

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

5.000

dům č.p. 6 – provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny
rekonstrukce nepokračuje

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa
1200

Odhad nákladů
II. etapa
3.500

Odhad nákladů
celkem
4.700

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

-

4.700

Objekt

Odhad nákladů
I. etapa
10.000

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
10.000

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

10.000

DŮM č.p. 7
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem


DŮM č.p. 8
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
10.000



Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče. Rekonstrukce dokončena.
Objekt slouží k administrativním účelům.
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Objekt
DŮM č.p. 9
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
1.000



DŮM č.p. 10
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
1.770



Odhad nákladů
II. etapa
5.600

Odhad nákladů
celkem
5.700

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

1.000

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče, rekonstrukce nedokončena
Objekt v rekonstrukci, slouží k bytovým a komerčním účelům.

Objekt



Odhad nákladů
I. etapa
100

Odhad nákladů
I. etapa
100

Odhad nákladů
II. etapa
8.400

Odhad nákladů
celkem
8.500

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

70

-

1.700

zabezpečena projektová dokumentace opravy krovu, rekonstrukce přízemí a rehabilitace
fasády, práce realizovány v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami orgánů
památkové péče
objekt slouží k bytovým a komerčním účelům, v rekonstrukci se nepokračuje.
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Objekt
DŮM č.p. 13
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
1.500



DŮM č.p. 14
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
4.800



Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
9.400

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

1.500

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče
Objekt po rekonstrukci vnějšího pláště, po dokončení slouží komerčnímu využití.

Objekt



Odhad nákladů
I. etapa
3.400

Odhad nákladů
I. etapa
50

Odhad nákladů
II. etapa
2.450

Odhad nákladů
celkem
2.500

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

4.800

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče. Rekonstrukce dokončena.
Objekt komerčně využíván.
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Objekt
DŮM č.p. 15
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
3.400



Odhad nákladů
I. etapa
-

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
-

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

3.400

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče. Rekonstrukce z větší části dokončena.
Objekt komerčně využíván.

Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

DŮM č.p. 17
DŮM DĚTÍ A
MLÁDEŽE
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

17.070
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V roce 2021 byla provedena rekonstrukce střechy objektu, výměna střešní krytiny a
podkrovní vestavba učeben Domu dětí a mládeže Stříbro

Objekt
DŮM č.p. 61
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
4.800



Odhad nákladů
I. etapa
-

Odhad nákladů
II. etapa
4.800

Odhad nákladů
celkem
4.800

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

80

4.720

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče. rekonstrukce dokončena.
Objekt využíván k bydlení a komerčním účelům.

Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

0

3.326

3.326

DŮM č.p. 63
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014
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V roce 2017 byly provedeny stavební úpravy věže, oprava výplní otvorů ve fasádě objektu

Objekt
DŮM č.p. 93
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
3.000



DŮM č.p. 94
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem
5.200



Odhad nákladů
II. etapa
2.950

Odhad nákladů
celkem
3.000

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

3.000

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče
Objekt využíván k bydlení a komerčním účelům.

Objekt



Odhad nákladů
I. etapa
50

Odhad nákladů
I. etapa
1.800

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
1.800

Státní příspěvek

Podíl město Stříbro

Podíl vlastníka

-

-

5.200

Objekt rekonstruován v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče
Objekt využíván k bydlení a komerčním účelům.

Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2021

DŮM č.p. 106
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

6.539


V roce 2019 - 2021 byla provedena obnova fasády a výměna výplní otvorů ve fasádě
objektu

27

Program regenerace MPZ Stříbro na období let 2021 - 2025

Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

DŮM č.p. 511
ZDRAVOTNICKÉ
ZAŘÍZENÍ MĚSTA
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

13.395


V roce 2021 byla provedena úplná rehabilitace fasády Zdravotnického zařízení města Stříbra
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Objekt

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Odhad nákladů

Příspěvek MK ČR
Program regenerace
a příspěvek kraje
v letech 2015-2021

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021

Celkem vložené
prostředky
v letech 2015-2020

DŮM č.p. 587
MĚSTSKÉ KINO
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014

12.898


V roce 2020 byla provedena rekonstrukce fasády objektu včetně jejího zateplení

Objekt
Městský park
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014
1.930




Odhad nákladů
I. etapa
1.800

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
7.000

Státní příspěvek
v letech 2015-2021
0

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021
13.470

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021
13.470

Území revitalizováno v souladu se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami
orgánů památkové péče
V roce 2018 byla realizována II. etapa, 1. část prací, spočívající ve výstavbě nové lávky
pro pěší přes Těchlovický potok, mobiliář a veřejné osvětlení v blízkosti lávky.
V roce 2020 a 2021

Objekt
Rekonstrukce
komunikace
Plzeňská ulice

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa
25.000

Odhad nákladů
celkem
27.000
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Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2015
2.782




Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021
142

Podíl města Stříbra
v letech 2022-2023
25.000

V rámci I. etapy rekonstrukce ul. Plzeňská byl v letech 2014 – 2015 realizován úsek mezi
napojením ul. Kostelní a ul. Jiřího z Poděbrad, který navázal na zrekonstruované
Masarykovo nám. Délka rekonstruované MK činila 100 m. Součástí stavby byla
rekonstrukce vozovky a chodníků, odvodnění pláně a zpevněných ploch, doprovodné
terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem, vjezdy k přilehlým
nemovitostem, úpravy inženýrských sítí požadovaných jednotlivými správci a přepojení
střešních svodů jednotlivých nemovitostí na kanalizaci., Území revitalizováno v souladu
se schválenou projektovou dokumentací a podmínkami orgánů památkové péče.
V roce 2022 – 2023se předpokládá realizace II. etapy, v úseku od napojení ul. Jiřího
z Poděbrad k napojení na silnici II/605 pod čerpací stanicí MOL. Rozsah prací
rekonstruované komunikace s nově živičným povrchem se předpokládá jako v I. etapě,
kdy dále bude provedeno VO. Délka rekonstruovaného úseku je cca. 625 m.

Objekt
Rekonstrukce
schodiště Žižkova ul.
– Plzeňská ul.
Popis naplnění odhadů
Vložené prostředky
celkem do r. 2014
0


Státní příspěvek
v letech 2010-2015
2.640

Odhad nákladů
I. etapa
1.800

Odhad nákladů
II. etapa
-

Odhad nákladů
celkem
7.000

Státní příspěvek
v letech 2015-2021
0

Podíl město Stříbro
v letech 2015-2021
4.586

Podíl města Stříbra
v letech 2015-2021
4.586

Provedena kompletní konstrukce schodiště propojujícího ul. Žižkova a Plzeňská, včetně
vodohospodářského zabezpečení, nových tarasních a parapetních zdí, architektonických
prvků a veřejného osvětlení
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II. DALŠÍ VYBRANÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V UPLYNULÉM
OBDOBÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO
Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 145
Benešova ul. Stříbro
Investor: manželé Minářovi, násl. Tran Thi
Hue
Náklady: 5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 437
Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Kopec, v.o.s., Stříbro
Náklady: 50 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 32
Plzeňská ul., Stříbro
Investor: manželé Rybovi
Náklady: 4 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 28
Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Heliopharm, s.r.o., Stříbro
Náklady: 7 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 71
Žižkova ul., Stříbro
Investor: manželé Koblenovi
Náklady: 3,5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 250
Plzeňská ul., Stříbro
Investor: Lesní společnost Stříbro, a.s.,
Náklady: 14 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce objektu č.p. 196
Benešova ul., Stříbro
Investor: SOTER v.o.s Stříbro
Náklady: 5 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce fasády objektu č.p. 4-5
Masarykovo nám, Stříbro
Investor: Qach Van Kinh
Náklady: 5 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce fasády objektu č.p. 487
Ul. 28. října, Stříbro
Investor: Město Stříbro
Náklady: 1 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce pláště objektu č.p. 56
Masarykovo nám., Stříbro
Investor: manželé Voráčkovi
Náklady: 2 mil. Kč

Projekt: Rekonstrukce měšťanského domu
na rodinný pivovar
Plzeňská 31, Stříbro
Investor: manželé Rybovi
Náklady: 14 mil. Kč
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Projekt: Rekonstrukce měšťanského domu
byty a provozovna
Dostojevského 197, Stříbro
Investor: manželé Kubincovi
Náklady: 6 mil. Kč

Projekt: Obnova pláště objektu SOŠ
Investor: Plzeňský kraj
Náklady: 5 mil. Kč

RESTAUROVANÉ PORTÁLY MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ MPZ

Dům č.p. 9
Masarykovo nám.

Dům č.p. 13
Masarykovo nám.

Dům č.p. 14
Masarykovo nám.
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Dům č.p. 64
Masarykovo nám.

Dům č.p. 95
Husova ul.

Dům č.p. 152
Benešova ul.

Vstup do městského parku tvořený
Vybouraným portálem domu č.p. 63

Stříbrské renesanční domovní portály vytvářejí v Čechách, kromě Plzně,
ojedinělou architektonickou skupinu. Bez významu nejsou ani klasicistní portály
a zachované domovní štíty, které dotvářejí převážně prostor náměstí jako
nesporně hodnotný městský interiér .
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Prostředky města a dotační prostředky vložené do MPZ Stříbro
v období let 2010 – 2014
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E. AKTUALIZACE AKCÍ ZAŘAZENÝCH DO PROGRAMU
REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO
Projekt

Odhad nákladů
I. etapa

Odhad nákladů
II. etapa

Odhad nákladů
Celkem

2.000 tis. Kč

3.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

7.500 tis. Kč

0 tis. Kč

7.500 Kč

1.000 tis. Kč

3.000 tis. Kč

4.000 tis. Kč

3.500 tis. Kč

3.500 tis. Kč

3.500 tis. Kč

4.000 tis. Kč

4.000 tis. Kč

8.000 tis. Kč

100 tis. Kč

100 tis. Kč

200 tis. Kč

600 tis. Kč

1.100 tis. Kč

1.700 tis. Kč

-

5. 000 tis. Kč

5.000,- Kč

5.000 tis. Kč

1.000 tis. Kč

6.000 tis. Kč

200 tis. Kč

300 tis. Kč

500 tis. Kč

7.000 tis. Kč

-

7.000 tis. Kč

MĚSTSKÉ HRADBY
V letech 2021-2025 se předpokládá
oprava případných havarijních stavů
v ul. Plzeňská, Na Příkopech

HUSOVA UL.
Úplná rekonstrukce komunikace a
chodníků, odvodnění pláně a
zpevněných ploch, VO, úprava sítí
technické infrastruktury dle
požadavků správců, napojení svodů
povrchových vod z jednotlivých
nemovitostí na kanalizaci, související
terénní a parkové úpravy.
Předpokládaná délka rekonstrukce
160 m + napojení ul. Boženy
Němcové

RADNICE
Běžná údržba a oprava,
architektonické prvky na střechách
objektu, opatření pro snížení
energetické náročnosti budovy

MOSTNÍ VĚŽ
KOSTEL VŠECH SVATÝCH
Rehabilitace interiéru a fresek

VĚŽ KOSTELA VŠECH
SVATÝCH
Opravy a údržba

HŘBITOVNÍ KOSTEL P.
MARIE
Pokračování záchranných prací,
úprava plochy bývalého hřbitova

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Výroba vstupních vrat. Zastřešení
zříceniny klášterního kostela Máří
Magdaleny

DŮM č.p. 6 – náměstí
Rekonstrukce objektu v soukromém
vlastnictví k bytovým a komerčním
účelům

KOUBKOVA BRANKA
Běžná údrž.a opr. gotického obj.

DŮM č.p. 7 – náměstí
Rekonstrukce klasicis. objektu
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v soukromém vlastnictví
k bytovým a komerčním účelům
DŮM č.p. 10 – náměstí
Rekonstrukce II.N.P. pro bytové
účely, rekonstrukce střechy
východní a jižní strana
DŮM č.p. 118 – B. Němcové
Rekonstrukce objektu pro bydlení
a muzeum minerálů
DŮM č.p. 64 – Žižkova ul.
Rekonstrukce objektu přerušena.
Bude dokončena pro následné
využití k bytovým a komerčním
účelům
MĚSTSKÝ PIVOVAR č.p. 19
Rekonstrukce objektu
k prezentaci historie města,
místních tradic a zájmových
sdružení a spolků
DŮM č.p. 23 - náměstí
Rekonstrukce barokizujícího
objektu stávající hasičárny
k veřejnému využití
DŮM č.p. 34 – Plzeňská ul.
Rekonstrukce z období po
třicetileté válce k bytovým a
komerčním účelům jako
historického prvku významně
ovlivňujícího panorama města
DŮM č.p. 93 - Husova ul.
Rehabilitace vnějšího pláště
nemovité kulturní památky,
včetně výměny výplní otvorů
v obálce objektu, rekonstrukce
vnitřních prostor obytného
objektu v soukromém vlastnictví
DŮM č.p. 96 – Husova ul.
Rekonstrukce interiérů a vnitřních
instalací stavby, v místě ojedinělé
konstruktivistické novostavby z r.
1931 pro bytové účely
DŮM č.p. 97 – ul. Jakoubka ze
Stříbra
Rekonstrukce interiérů a vnitřních
rozvodů stavby pro bytové účely
DŮM č.p. 62 - Masarykovo nám.
Rekonstrukce pro bytové účely,
komerce, občanská vybavenost

7.000 tis. Kč

-

7.000 tis. Kč

1.500 tis. Kč

1.500 tis. Kč

3.000 tis. Kč

7.000 tis. Kč

-

7.000 tis. Kč

20.000 tis. Kč

40.000 tis. Kč

60.000 tis. kč

8.000 tis. Kč

-

8.000 tis. Kč

14.000 tis. Kč

-

14.000 tis. Kč

1.000 tis. Kč

1.500 tis. Kč

2.500 tis. Kč

3.000 tis. Kč

2.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

2.000 tis. Kč

3.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

7.000 tis. Kč

-

7.000 tis. Kč
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DŮM č.p. 63 - Masarykovo nám.
Dokončení podkrovních prostor
pro potřeby MěÚ
historickoarchitektonicky velmi
hodnotného objektu
DŮM č.p. 234 - Smuteční vrch
Rekonstrukce klasicistního
malebného domku pod hradbami
jako jednoho z nejzachovalejších
svého typu
DŮM č.p. 461 – Plzeňská ul.
Rekonstrukce malebného domku
dokumentujícím způsob zástavby
před městskými hradbami
Budova č.p. 485 – ZŠ Mánesova
(rekonstrukce vnějšího pláště a
interiérů neorenesančního objektu
původního arcibiskupského
chlapeckého konviktu)
DŮM č.p. 487 ul. 28 října
Rekonstrukce interiérů stavby pro
bytové účely
MĚSTSKÝ PARK
Obnova cest, teras, VO
propojující historické jádro
s hornickým skanzenem
BOŽÍ HROB
Obnova, zajištění a doplnění
ojedinělé památky z r. 1757
OBJEKT SPOLEČNÉ
KOTELNY U ZŠ MÁNESOVA
Přestavba na parkovací dům
MINORITSKÉ ZAHRADY
Propojení do ulice na Příkopech
p.p.č. 115/2, 119/1 a 395/1 k.ú.
Stříbro
KOMUNIKACE
Obnova historických, či
historizujících povrchů
komunikací ul. Kostelní ul. –
západní část, Boženy Němcové,
Ruská, Tylova, Bezručova a
dalších na území MPZ
TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
Rekonstrukce a doplnění
infrastruktury – sítí (voda,
kanalizace, elektro, plyn,
sdělovací vedení

4.000 tis. Kč

-

4.000 tis. Kč

-

2.000 tis. Kč

2.000 Kč

-

2.000 tis. Kč

2.000 tis. Kč

4.000 tis. Kč

20.000 tis. Kč

24.000 tis. Kč

1.500 tis. Kč

1.500 tis. Kč

3.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

10.000 tis. Kč

-

600 tis. Kč

600 tis. Kč

8.000 tis. Kč

-

8.000 tis. Kč

1.500 tis. Kč

-

1.500 tis. Kč

20.000 tis Kč

15.000 tis. Kč

30.000 tis. Kč

6.000 tis. Kč

6.000 tis. Kč

12.000 tis. Kč
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AKTUALIZACE AKCÍ ZAŘAZENÝCH DO PROGRAMU REGENERACE
MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY STŘÍBRO (fotodokumentace)
Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 23
Masarykovo nám., Stříbro
Vlastník: město Stříbro
Náklady: 6 mil. Kč (odhad)

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 118
Husova ul., Stříbro
Vlastník: Petr Osvald;
Náklady: 2,5 mil. Kč (odhad)

Projekt: Rekonstrukce domu č.p. 485
ZŠ Mánesova ul., Stříbro
Vlastník: město Stříbro
Náklady: 24 mil. Kč (odhad)

Projekt: Restaurování Božího hrobu
ul. Smuteční vrch, Stříbro
Vlastník: město Stříbro
Náklady: 500 tis. Kč (odhad)
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II. PROBLÉMOVÉ OBJEKTY A FUNKCE K ŘEŠENÍ NEZÁVISLE NA
POSTUPU PROGRAMU

Nevhodné prvky veřejné TI

Stav objektu č.p. 325

Neutěšený stav nemovitosti č.p. 193
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Nevhodný objekt kotelny s napojením na ZŠ Mánesova
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F. PODMÍNKY PRO REALIZACI CÍLŮ REGENERACE MPZ
STŘÍBRO
I. Formy k zajištění potřebných finančních prostředků
Povinnost péče o nemovité stavby a jejich součásti, či doplňky, bez ohledu na
skutečnost či jsou vyhlášenou nemovitou kulturní památkou, nebo se nacházejí
na území městských památkových zón je naším právním řádem založena jejich
vlastníkům, a to zejména zákonem č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a zákonem č.
20/1987 Sb. O památkové péči. Z uvedeného je zřejmé, že obnova a záchrana
památek nemůže být realizována bez podílu a vůle jejich vlastníků, uživatelů a
dále provozovatelů či správců technické infrastruktury na území městských
památkových zón. Finanční zajištění vlastníka je tudíž nezbytným prvotním
předpokladem.
Při objemu a znepokojivém stavu či dokonce blížícímu se havarijnímu stavu
některých památek nelze jejich regeneraci zajistit bez spolufinancování
z veřejných rozpočtů a dotačních titulů Plzeňského kraje, ministerstev,
evropských fondů či donátorů. Jedině tak lze zachovat proces dlouhodobého a
stálého udržování památek v souvislosti s technickými podmínkami a
změněnými potřebami hospodářského a společenského života.

V současné době využitelné programy a vyhlašovatelé:
Ministerstvo kultury České republiky
Havarijní program
Finanční prostředky v Programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních
památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové
stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení
klempířských a zámečnických prací, komínů a hlavní římsy budovy).
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších
částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a
památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze
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tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a
pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní
památky.
Program na záchranu architektonického dědictví

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících
nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky,
kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí
směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří
podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do Programu se přikládá
zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky.
Program restaurování movitých kulturních památek

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s
obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které
jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a
jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovněvzdělávací nebo náboženské účely.
Program podpory
v památkové péči

kulturních

aktivit

občanských

sdružení

působících

Podpora kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí,
kulturně-historických událostí a význačných osobností v kultuře apod.
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program podpory podnikání v městských památkových zónách a rezervacích
Program realizovaný prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky
orientovaný na firmy s 1 – 49 zaměstnanci. Cílem je zvýšit přitažlivost malého
podnikání a zaměstnanost na níže vymezeném území, a tím přispět ke zlepšení
hospodářské a sociální situace v městských památkových rezervacích (MPR),
památkových rezervacích (PR) vesnického typu, městských památkových zónách
(MPZ) a památkových zónách (PZ) vesnického typu v České republice a v
objektech zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Podporovány budou projekty, které jsou v souladu s požadavky orgánů
památkové péče a schválené orgány památkové péče.
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Vlády ČR a SRN
Česko – německý fond budoucnosti (stavební projekty a obnova památek)
Projekty předložené Fondu budoucnosti mají podpořit sblížení a porozumění
mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci,
zejména směřující do budoucna. Do oblasti stavebních projektů patří především
rekonstrukce památek (kostelů, kaplí, křížových cest, hřbitovů apod.) a vybavení
vzdělávacích a setkávacích středisek.
Ostatní
Nadace Via
Podpora místních iniciativ – Fond kulturního dědictví – záchrana drobných
památek
Nadace ČEZ

II. Podpůrné a regulační nástroje pro činnosti na území MPZ
Stříbro
Regulační plán městské památkové zóny Stříbro
Závazný územně plánovací dokument města Stříbra regulační plán je zpracován
pro území Městské památkové zóny Stříbro, vymezené přílohou Vyhlášky
Ministerstva kultury České republiky ze dne 10.2.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny.
Zpracování územně plánovací dokumentace pro uvedené území bylo zahájeno
v roce 1997, jako reakce na potřebu nástroje a závazného podkladu pro řízení
rozvoje a regenerace MPZ Stříbro, vzhledem ke složitosti a specifičnosti
problémů v centrální historické zóně města, mnoha dílčím územně technickým
podkladům a permanentnímu tlaku na exploataci území MPZ Stříbro.
Projednání jednotlivých stupňů regulačního plánu bylo realizováno dle platných
zákonných norem v daném období.
Schválen usnesením Zastupitelstva města Stříbra č. 33/2002 ze dne 2.5.2002,
vydána obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 2/2002.
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Architektonická studie fasád města Stříbra – I. etapa
(Masarykovo nám., ul. Benešova a Husova)
Navrhuje v časové perspektivě budoucí, ideální hmotové a barevné řešení
jednotlivých objektů domů v centrální části města. Studie je vodítkem pro
investory a zabývá se objekty s určitým odstupem, spíše v kontextu města jako
celku s tím, že v případě rekonstrukce či výstavby jednotlivých domů bude na
každý objekt vypracován samostatný podrobnější projekt. Součástí studie je i
stavebně historický průzkum pro jednotlivé objekty.
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IV. ORGÁNY,
INSTITUCE
A
ORGANIZACE
SPOLUPRACUJÍCÍ PŘI REALIZACI PROGRAMU
REGENERACE MPZ STŘÍBRO
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav, který je odbornou organizací státní památkové péče
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.
320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, vznikl splynutím dosavadních odborných organizací
státní památkové péče k 1.1.2003.
Archeologický ústav Akademie věd ČR
Městský úřad Stříbro
Městský úřad Stříbro, prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování,
oddělení památkové péče zajišťuje výkon státní správy na úseku památkové
péče ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
včetně poskytnutí odborného servisu a podpory vlastníkům nemovitostí na
území MPZ. Prostřednictvím hospodářsko investičního odboru pak zajišťuje péči
o vlastní majetek a nemovitosti na území městské památkové zóny.
Pracovní skupina regenerace městské památkové zóny
Orgán Rady města Stříbra zajišťující koncepční materiály a dohled nad stavem a
rozvojem městské památkové zóny.
Nadace Jakoubka ze Stříbra
Nadace Jakoubka ze Stříbra (dále jen nadace) vydává tato grantová pravidla
v souladu se svým posláním daným stanovami nadace, tj. za účelem dosažení
obecně prospěšného cíle obnovy historického jádra města Stříbra jako
přitažlivého střediska turistického ruchu a kulturního centra regionu, obnovy
nemovitých památek, kulturního mobiliáře a sbírkových fondů, tvorby
nadačních zařízení a garance kulturních akcí.
Církevní instituce

48

Program regenerace MPZ Stříbro na období let 2021 - 2025

G. KOMENTÁŘ
Akce zahrnuté do aktualizovaného Programu regenerace MPZ Stříbro jsou
vesměs rekonstrukčními pracemi prováděnými na objektech prohlášených
kulturní památkou.
Poměrně významným dokumentem, který napomáhá obnově a ochraně MPZ
Stříbro je obecně závazná vyhláška města Stříbra č. 9/2003 O regulaci některých
činností v městské památkové zóně, jejímž základním úkolem je zachování
historického, kulturního a estetického odkazu. K tomuto cíli má směřovat
rekonstrukce, obnova a další činnosti v historické části města. Při oživení této
části Stříbra je nutné chránit životní prostředí, zajistit čistotu a vzhled města
s důrazem na tradiční historický obraz a atmosféru s požadavkem respektování
stanovených pravidel.
Schválení akcí do aktualizace Programu regenerace MPZ Stříbro dává městu
i ostatním vlastníkům
možnost žádat Ministerstvo kultury ČR o přidělení
státního finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ČR na částečné krytí rekonstrukčních
prací probíhajících na objektech prohlášených kulturními památkami.
Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva města Stříbra číslo
3/../.. ze dne 15.12.2021.

Ve Stříbře dne 5. prosince 2021

Autor: Bc. Vladislav Hanzlíček
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Příloha č. 09
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021
Zastupitelstvo města Stříbra se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. 31/II/14
usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“).

Obecně závazná vyhláška č. 05/2021, o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Stříbro touto vyhláškou zavádí místní poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace na pozemcích parc.
č. 1899/1, 1914/47 a 3086/2, vše v obci a katastrálním území Stříbro (dále jen „vodovod
a kanalizace“, místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (dále jen „poplatek“). Přesné vymezení
vodovodu a kanalizace je uvedeno v příloze této vyhlášky.
2. Správcem poplatku je Městský úřad ve Stříbře (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
1. Předmětem poplatku je zhodnoceni stavebního pozemku možnosti jeho připojeni na
městem vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace. Stavební pozemky zhodnocené
možnosti připojeni na městem vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace, na které se
vztahuje tato vyhláška, jsou uvedeny v Příloze č. 2 této vyhlášky. Za zhodnocený
stavební pozemek se pak pokládají i pozemky oddělené z pozemků uvedených v příloze
č. 2 této vyhlášky.
2. Poplatníkem poplatku je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojeni
na obci vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace po nabytí účinnosti zákona o
vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více
subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (dále jen „poplatník“).
3. Plátcem poplatku je vlastník stavebního pozemku zhodnoceného možností připojeni na
obci vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace po nabytí účinnosti zákona o
vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více
subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně (dále jen „plátce“). Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky a zaniká splacením poplatku.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 180 dnů od vzniku své
poplatkové povinnosti:
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména parc. číslo,
výměru a způsob využití stavebního pozemku zhodnoceného možností jeho připojení
na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
2. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
4. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své
úřední desce.
Čl. 5
Sazba poplatku
1.
2.

Sazba poplatku činí 200,- Kč za m2 zhodnoceného stavebního pozemku – maximálně
200 000 Kč na jednu stavební parcelu.
Pro výpočet poplatku je plochou stavebního pozemku nejvyšší přípustná zastavěnost
stanovená územně plánovací dokumentací města Stříbra jako limit 30 %.
Čl. 6
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění
stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby.
Čl. 7
Navýšení poplatku
1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
2. Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo jeho část může správce poplatku
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.12.2021.

Marin Záhoř, starosta
Bc. Karel Lukeš, místostarosta

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace –
vymezení poplatkem dotčených pozemků

Příloha č. 2 Stavební pozemky zhodnocené možností připojení na městem
vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace, na které se vztahuje Obecně závazná
vyhláška č. 5/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace

Parcelní číslo pozemku v k.ú. Stříbro
p.p.č. 1899/8
p.p.č. 1899/6
p.p.č. 1899/36
p.p.č. 1899/5
p.p.č. 1899/24
p.p.č. 1899/11
p.p.č. 1899/23
p.p.č. 1899/25
p.p.č. 1899/29

Výměra parcely zasahující do stavebního
pozemku (m2)
961
1000
1000
990
1036
1036
1036
1036
14408

Poznámka
Pro výpočet poplatku bude použita plocha rovnající se 30 % výměry pozemku evidované
v katastru nemovitostí.

Příloha č. 3 Vymezení polohy vodovodu a kanalizace
viz. schválená PD

Příloha č. 10
usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15.12.2021

