USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
20.04.2016
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: 36/V/3; 6/V/1; 9/VII/2, 15; 10/V/1; 11/IV/1; 12/V/1, 2, 13, 14; 13/IV/1, 6; 14/V/2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19
Nesplněno: 12/V/13; 14/V/6
Vyřazeno:
Trvá: 18/VI/18; 23/V/12; 33/IV/11; 37/IV/7; 39/IV/18; 2/VII/4; 3/IV/6; 4/V/3, 5; 5/VII/2, 5, 11, 19;
6/V/9; 9/VII/9, 12, 19; 10/V/4; 11/IV/18, 19, 20; 12/V/11, 12; 14/V/1, 13, 16, 17, 18
Dlouhodobě sledované úkoly: 18/VI/18
Zápis z 14. jednání Finančního výboru ze dne 12.04.2016.
Zápis z 12. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
06.04.2016.
Zápis z 11. jednání Kontrolního výboru ze dne 11.04.2016.
Rezignaci pana Bc. Jaroslava Zabloudila, Dis., ze dne 08.02.2016, na post člena Výboru
výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Pavel Herbst,
Mgr. Květoslava Špilerová.
3. Návrhovou komisi ve složení: Karel Ticháček, Miroslav Votava, Pavel Tóth.
4. Prodloužení termínu u úkolů 5/VII/19 do 30.4.2016, 37/IV/7 do 22.04.2016 a 4/V/5 do
31.05.2016
5. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
6. Vstup na pozemky města Stříbra p.p.č. 2775/5, 3035/2 a 2867/13 v k.ú. Stříbro vč. realizace
stavební akce „Kanalizační přípojka pro RD č.p. 1575 - Stříbro“. Jedná se o odkanalizování
stávajícího objektu, stavby RD na st.p.č. 3150 v k.ú. Stříbro.
7. Za účelem vydání územního rozhodnutí realizaci hrubých terénních úprav na pozemku p.č.
1025/1 (EMP 16 – bývalá kasárna Stříbro) ve vlastnictví města Stříbro dle žádosti společnosti
Waystone CZ s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1.
8. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která je přílohou č. 5 tohoto
usnesení, ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ 279 35 311, pro zřízení služebnosti
na části p.p.č. 1025/14 a 1025/15 vše v k.ú. Stříbro, pro stavbu plynárenského zařízení „PREL
C, Stříbro, Plynovod a přípojka“, č. stavby RWE: 8800083391.
9. Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2016 uvedená v příloze
č. 2 tohoto usnesení.
10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 24/FPP/2016 a 25/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok
2016 pro AMK Stříbro a Stříbrští občané městu uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení.
11. Uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 26/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok 2016 pro
Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, uvedenou v příloze č. 04 tohoto
usnesení.
12. Náklady, které vynaložil Waystone CZ s.r.o. za účelem rozvoje území bývalých kasáren ve
Stříbře v období od 1.11.2015 do 31.3.2016 ve výši 95.606,55 Kč, uvedených v Tabulce č. 1
SWD náklady 11/2015 - 03/2016, která je přílohou č. 6 tohoto usnesení.
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13. Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra v rozsahu uvedeném
v příloze č. 7 tohoto usnesení, v souladu s doporučením Výboru výstavby, územního
plánování a FRB.
14. Znění a uzavření smlouvy o sdružení prostředků na jednotku požární ochrany mezi městem
Stříbro a obcí Sytno, uvedenou v příloze č. 8 tohoto usnesení.
15. OZV č. 01/2016 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje,
loterie a jiné podobné hry uvedenou v příloze č. 9 tohoto usnesení.
16. Zásady pro udělování čestných poct města Stříbra, uvedené v příloze č. 10 tohoto

usnesení.
17. Vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle §8 čl. 1 a) a čl.2)
stanov Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
18. Podporu Geoloci o.p.s. ve výši max.3 Kč / os/ rok po dobu 3 let.
III. NESCHVALUJE:
1.
2.

Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Zrušení účelového záměru prodeje pozemků o velikosti přibližně 2274 m2, který se skládá ze
souboru nemovitostí - pozemků p.p.č. 1025/77 o výměře 149 m2, p.p.č. 3591 o výměře 472
m2, p.p.č. 1025/6 o výměře 66 m2, části p.p.č. 1025/76 o velikosti přibližně 1140 m2 (rozsah
odděleného pozemku viz přiložené schéma) a st.p.č. 2881 o výměře 447 m2, se stavbou bez
čísla popisného / evidenčního na tomto pozemku, vše v k.ú. 757837 Stříbro.

IV. ODROČUJE:
1. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Žádost o souhlas vlastníka ke stavbě „Stříbro, TC, U Červené lávky 2293/2, kNN,“ podanou
společností STEMONT JS s.r.o., IČ: 27971589, Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn.
V. JMENUJE:
1. Členem Výboru výstavby, územního plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra
pana Ing. Antonína Kinkala, nar. Xxxx, bytem Svinná 21, 349 01.
VI. UKLÁDÁ:
1.

V administrativním pořádku písemně jmenovat nového člena Výboru výstavby, územního
plánování a fondu rozvoje bydlení na území města Stříbra pana Ing. Antonína Kinkala.
Z: starosta města
T: 29.04.2016

2.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z majetkoprávních úkonů schválených
Zastupitelstvem města Stříbra a zabezpečit uzavření smluv v termínech a s podmínkami
dohodnutými stranami, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

3.

Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se vstupem na pozemky města Stříbra
p.p.č. 2775/5, 3035/2 a 2867/13 v k.ú. Stříbro vč. realizace stavební akce „Kanalizační
přípojka pro RD č.p. 1575 - Stříbro“.
Z: HIO
T: 04.05.2016

4.

Zajistit všechny administrativní úkony spojené s předloženou žádostí společnosti Waystone
CZ s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1 o souhlas s realizací hrubých
terénních úprav za účelem vydání územního rozhodnutí na pozemku p.č. 1025/1 (pozemek
EMP 16 – bývalá kasárna Stříbro) ve vlastnictví města Stříbro.
Z: HIO
T: 30.04.2016
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5.

Informovat žadatele společností STEMONT JS s.r.o., IČ: 27971589, Hřbitovní 281, 346 01
Horšovský Týn o výsledku projednání podané žádosti o souhlas vlastníka ke stavbě „Stříbro,
TC, U Červené lávky 2293/2, kNN,“a zjistit všechny administrativní úkony a náležitosti,
související s podanou žádostí.
Z: HIO
T: 20.05.2016

6.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, která je přílohou č. 5 usnesení, ve prospěch společnosti RWE GasNet,
s.r.o., IČ 279 35 311, pro zřízení služebnosti na části p.p.č. 1025/14 a 1025/15 vše v k.ú.
Stříbro, pro stavbu plynárenského zařízení „PREL C, Stříbro, Plynovod a přípojka“, č. stavby
RWE: 8800083391. V pracovním pořádku zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 22.06.2016

7.

Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok
2016 s podrobným rozpisem uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.04.2016

8.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávních smluv
č. 24/FPP/2016 a 25/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok 2016 pro AMK Stříbro a Stříbrští
občané městu uvedené v příloze č. 03 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí
FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.05.2016

9.

Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením veřejnoprávních smluv
č. 26/FPP/2016 o poskytnutí dotace na rok 2016 pro Zdravotnickou záchrannou službu
Plzeňského kraje, uvedenou v příloze č. 04 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí
vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: 30.05.2016

10. Zajistit administrativní úkony související s výsledky výběrového řízení žádostí o poskytnutí
zápůjček z prostředků FRBMS v rozsahu schváleném usnesením Zastupitelstva města
Stříbra. V pracovním pořádku zajistí oddělení regionálního rozvoje.
Z: starosta města
T: průběžně
11. Zabezpečit administrativní opatření spojené s uzavřením smlouvy o sdružení prostředků na
jednotku požární ochrany mezi městem Stříbro a obcí, uvedené v příloze č. 8 tohoto usnesení.
Z: starosta města
T: 30.04.2016
12. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením OZV č. 01/2016 o stanovení
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry.
Z: starosta města
T: 30.05.2016
13. Dotčeným orgánům a vedení města řídit se schválenými „Zásadami pro udělování čestných
poct města Stříbra“.
Z: starosta města
T: průběžně
14. Zajistit v administrativním pořádku vystoupení ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska dle §8 čl. 1 a) a čl.2) stanov Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
Z: místostarosta města
T: 31.12.2016
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15. Vypracování smlouvy na základě, které bude poskytována podpora Geoloci o.p.s. po dobu
3 následujících let. Tato smlouva bude postoupena k uzavření Radě města.
Z: HIO
T: 30.6.2016

Starosta města Stříbra :

YYYYYYYYYYYYYYYY
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

YYYYYYYYYYY. ..
Mgr. Pavel Herbst

YYYYYYYYYYYYYYY..
Mgr. Květoslava Špilerová
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Příloha č. 01
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr účelového prodeje p.p.č. 3258/20 o výměře 80 m2 lesní pozemek k. ú. Stříbro, který byl dotčen
v rámci stavby „Optimalizace trati Plzeň-Stříbro“ a je součástí drážního tělesa. O odkoupení požádala
město Stříbro Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sušická 25,
Plzeň. Návrh kupní ceny byl stanoven v souladu se „Zásadami pro stanovení smluvní ceny při prodeji
pozemků z majetku města Stříbra, a činí 400,00 Kč/m2 včetně DPH.
a) přesné určení nemovitosti:
p.p.č. 3258/20 o výměře 80 m2 lesní pozemek k. ú. Stříbro
b) zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c) návrh dohodnuté kupní ceny :
400,00 Kč/m2 včetně DPH
d) účelovost prodeje:
součást drážního tělesa; podmínkou kupní smlouvy bude povinnost kupující strany požádat o
trvalé vynětí z LPF
e) finanční záruka a její výše:
bez finanční záruky
f) zřízení služebnosti:
bez uplatnění
g) přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění
2.
Záměr účelového prodeje p.p.č.1001/4 o výměře 17 m2, p.p.č. 1001/5 o výměře 4 m2 , p.p.č. 1001/7 o
výměře 3 m2, p.p.č. 1001/8 o výměře 22 m2 lesní pozemky k. ú. Sulislav, které byly dotčeny v rámci stavby
„Optimalizace trati Plzeň - Stříbro“ a jsou součástí drážního tělesa. O odkoupení požádala město Stříbro
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, Sušická 25, Plzeň. Kupní
cena byla stanovena dle „Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra.“
ve výši 400,00 Kč/m2 včetně DPH.
a) přesné určení nemovitosti:
p .p. č.1001/4 o výměře 17 m2, p. p. č. 1001/5 o výměře 4 m2, p. p .č. 1001/7 o výměře 3 m2, p .p. č.
1001/8 o výměře 22 m2 lesní pozemky k. ú. Sulislav
b) zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c) návrh dohodnuté kupní ceny :
400,00 Kč/m2 včetně DPH
d) účelovost prodeje:
součást drážního tělesa; podmínkou kupní smlouvy bude povinnost požádat o trvalé vynětí
z LPF
e) finanční záruka a její výše:
bez finanční záruky
f) zřízení služebnosti:
bez uplatnění

III. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
prodej p.p.č. 1402/587 o výměře 686 m2 orná půda k ú. Stříbro se zatížením věcným břemenem
služebností – vedení plynovodu SO-401STL-RWE na východní straně pozemku. Odprodej pozemku byl
uskutečněn malou dražbou na zasedání zastupitelstva města se zájemci, kteří jsou zapsány v seznamu
žadatelů. Minimální nabídková kupní cena činí 700,00 Kč/m2 včetně DPH a navýšením o finanční částku
vydanou za administrativní přípravu prodeje.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

přesné určení nemovitosti:
p.p.č. 1402/587 o výměře 686 m2 orná půda k. ú. Stříbro
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
kupní cena:
480.200,00 Kč, .t.j. 700,00 Kč/m2 včetně DPH a s navýšením o finanční částku vydanou za
administrativní přípravu prodeje
•
vydraženou kupní cenu uhradí strana kupující ve výši 50% před podpisem kupní smlouvy
•
stranou prodávající na účet města Stříbra do 15ti pracovních dnů po jejím obdržení a 50%
•
kupní do 30 dnů po provedení zápisu do katastru nemovitostí
účelovost prodeje:
za účelem výstavby rod. domku
finanční záruka a její výše:
finanční záruka ve výši 48.020,00 Kč složena kupujícím na účet města Stříbra, bude odečtena
z kupní ceny
zřízení služebnosti:
se stávajícím věcným břemenem- plynovod SO-401 STL-RWE
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění
kupující:
1/ Pan Milan Bárdy bytem Stříbro, Větrná 1284

3.
Prodej objektu bývalé stodoly se stav.p.č. 20/1 o výměře 174 m2 kat.území Milíkov u Stříbra za
vyhlášenou kupní cenu 60.000,00 Kč včetně DPH, která byla stanovena znaleckým posudkem s
navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje manželům Xxxx,
trvale hlášeni Stříbro, Masarykovo nám.1, doručovací adresa|: Stříbro, Nádražní 532.
a)
přesné určení nemovitosti:
objekt se stav.p.č. 20/1 o výměře 174 m2 kat.území Milíkov u Stříbra
b)
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c)
kupní cena:
60.000,00 Kč včetně DPH včetně s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou
za administrativní přípravu prodeje
kupní cenu uhradí strana kupující před podpisem kupní smlouvy stranou
prodávající na účet města Stříbra do 15ti pracovních dnů po jejím obdržení
d)
účelovost prodeje:
skladovací prostory – stavební uzávěra v obci Milíkov
e)
vklad věcného břemene:
bez uplatnění věcného břemene
f)
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění přednostního práva
g)
kupující:
Manželé Xxxx trvale hlášeni Stříbro, Masarykovo nám. 1
doručovací adresa:bytem Stříbro, Nádražní 532

IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI:
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1.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby na části
pozemků p.p.č. 3119/3, st.p.č. 2424 p.p.č. 1261/1 a p.p.č. 3318 k.ú. Stříbro se společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě
plné moci společností STEMONT JS s.r.o., zast. jednatelem panem Jiřím Steinbergerem. Předpokládaná
výměra věcného břemene činí celkem cca 61,5 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zařízení distribuční soustavy pro stavbu: „Stříbro, TC, 28.
října, most, kVN,NN“, za finanční náhradu stanovenou dle ocenění ve výši 4.600,00 Kč s připočtením
o platné DPH ke dni platby.
2.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby na části
pozemku p.p.č. 748/8 tr.travní porost k.ú. Vrbice u Stříbra se společností ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci společností
MV Projekt Klatovy s.r.o. se sídlem Klatovy, Šumavská 327 zastoupena jednatelem Ing. Milanem
Vacovským. Předpokládaná výměra věcného břemene činí celkem cca 25,2 m2, která bude upřesněna
geometrickým plánem. Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zařízení distribuční soustavy pro
stavbu: „Stříbro, Vojenská plovárna-kNN“, za finanční náhradu stanovenou dle ocenění ve výši
1.600,00 Kč s připočtením o platné DPH ke dni platby.

V. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –
SLUŽEBNOSTI:
1.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na část p.p.č. 1354/14 kat.území Stříbro se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035
v zastoupení na základě plné moci společností Elektro Wellmont, s.r.o. se sídlem 301 00 Plzeň,
Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní Marie Divíšková.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN, pilíř SS200 pro stavbu s názvem „Stříbro, TC, Višňovka, kNN“. Výměra věcného
břemene byla určena geom.plánem č.3469-73/2015 a činí 2,66 m2. Finanční náhrada činí dle ujednání
smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 08.06.2015 činí 1.400.00 Kč + navýšení o platné DPH. Úhrada
této jednorázové náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na základě
faktury vystavené se splatností do 30dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného plnění je
považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.
2.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na část p.p.č. 1354/14 kat.území Stříbro se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035
v zastoupení na základě plné moci společností Elektro Wellmont, s.r.o. se sídlem 301 00 Plzeň,
Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní Marie Divíšková.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN, pilíř SS200 pro stavbu s názvem „Stříbro, TC, Višňovka, zahr.12, kNN“. Výměra
věcného břemene byla určena geom.plánem č.3461-71/2015 a činí 2,34 m2. Finanční náhrada činí dle
ujednání smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 08.06.2015 činí 1.400.00 Kč + navýšení o platné DPH.
Úhrada této jednorázové náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na
základě faktury vystavené se splatností do 30dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného plnění
je považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.

VI. SCHVÁLENÍ BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ DO VLASTNICTVÍ MĚSTA
STŘÍBRA:
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1.
Uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1459/7 o výměře 296 m2 ostatní plocha
– ostatní komunikace a poz.p.č. 1459/8 o výměře 44m2 ostatní plocha- ostatní komunikace k. ú.
Těchlovice u Stříbra v rámci dokončené stavby: „Těchlovice chodník- cyklostezka“.z vlastnictví
Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 Plzeň, s právem hospodaření, do vlastnictví města Stříbra.
2.
Uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3156/33 o výměře 40 m2 ostatní plocha,
p.p.č. 3156/34 o výměře 73 m2 ostatní plocha, p.p.č. 3156/35 o výměře 40 m2 ostatní plocha a p.p.č.
3156/28 o výměře 158 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace kat.území Stříbro v rámci dokončené
stavby: „ Bydlení U Věže“ z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 Plzeň, s právem
hospodaření, do vlastnictví města Stříbra.

Zastupitelstvo města neschvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE PRONAJATÉ BYTOVÉ JEDNOTKY:
1.
Záměr prodeje pronajaté bytové jednotky čp. 857/2, 2+1, I. kategorie Západní předměstí, Stříbro
nájemkyni paní Xxxx bytem tamtéž. Kupní cena v případě schválení záměru prodeje bude stanovena
znaleckým posudkem a směrnicí, která je přílohou Organizačního řádu Městského úřadu Stříbro č. 27.

Zastupitelstvo města odročuje:
III. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
2.
Do 31.12.2016 prodej p.p.č. 1402/588 o výměře 685 m2 orná půda k ú. Stříbro se zatížením věcným
břemenem služebností – telekomunikační zařízení na jižní straně pozemku. Odprodej pozemku bude
uskutečněn malou dražbou na zasedání zastupitelstva města se zájemci, kteří jsou zapsány v seznamu
žadatelů. Minimální nabídková kupní cena činí 700,00 Kč/m2 včetně DPH a navýšením o finanční částku
vydanou za administrativní přípravu prodeje.

Zastupitelstvo města ukládá:
II. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Zajistit zveřejnění záměru účelového prodeje p.p.č. 3258/20 o výměře 80 m2 lesní pozemek
k. ú. Stříbro, který byl dotčen v rámci stavby „Optimalizace trati Plzeň-Stříbro“ a je součástí drážního
tělesa. Návrh kupní ceny byl stanoven v souladu se „Zásadami pro stanovení smluvní ceny při prodeji
pozemků z majetku města Stříbra, a činí 400,00 Kč/m2 včetně DPH.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit zveřejnění záměru účelového prodeje p.p.č.1001/4 o výměře 17 m2 , p.p.č. 1001/5 o výměře 4 m2,
p.p.č. 1001/7 o výměře 3 m2, p.p.č. 1001/8 o výměře 22 m2 lesní pozemky k. ú. Sulislav, které byly dotčeny
v rámci stavby „Optimalizace trati Plzeň - Stříbro“ a jsou součástí drážního tělesa. Kupní cena byla
stanovena dle „Zásad pro stanovení smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra.“ ve výši
400,00 Kč/m2 včetně DPH.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

III. NÁVRH NA ODPRODEJ POZEMKŮ:
1.
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Zajistit sepsání kupní smlouvy na odprodej p.p.č. 1402/587 o výměře 686 m2 orná půda k ú. Stříbro se
zatížením věcným břemenem služebností – vedení plynovodu SO-401STL-RWE na východní straně
pozemku s vítězem dražby p. Xxxx za kupní cenu 700,00 Kč/m2 včetně DPH a navýšením o finanční
částku vydanou za administrativní přípravu prodeje.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
3.
Zajistit sepsání kupní smlouvy na odprodej objektu bývalé stodoly se stav.p.č. 20/1 o výměře 174 m2
kat.území Milíkov u Stříbra za vyhlášenou kupní cenu 60.000,00Kč včetně DPH, která byla stanovena
znaleckým posudkem a navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu
prodeje s manželi Xxxx trvale hlášeni Stříbro,Masarykovo nám.1, doručovací adresa. Stříbro, Nádražní
ul. 532.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

IV. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI:
1.
Zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby na
části pozemků p.p.č. 3119/3, st.p.č. 2424 p.p.č. 1261/1 a p.p.č. 3318 k.ú. Stříbro se společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě
plné moci společností STEMONT JS s.r.o., zast. jednatelem panem Jiřím Steinbergerem. Předpokládaná
výměra věcného břemene činí celkem cca 61,5 m2, která bude upřesněna geometrickým plánem.
Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zařízení distribuční soustavy pro stavbu: „Stříbro, TC, 28.
října, most, kVN,NN“, za finanční náhradu stanovenou dle ocenění ve výši 4.600,00 Kč s připočtením
o platné DPH ke dni platby.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene - služebnosti a právu stavby na
části pozemku p.p.č. 748/8 tr.travní porost k.ú. Vrbice u Stříbra se společností ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8 IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci
společností MV Projekt Klatovy s.r.o. se sídlem Klatovy, Šumavská 327, zastoupena jednatelem Ing.
Milanem Vacovským. Předpokládaná výměra věcného břemene činí celkem cca 25,2 m2, která bude
upřesněna geometrickým plánem. Budoucí věcné břemeno se zřizuje za účelem zařízení distribuční
soustavy pro stavbu: „Stříbro, Vojenská plovárna-kNN“, za finanční náhradu stanovenou dle ocenění ve
výši 1.600,00 Kč s připočtením o platné DPH ke dni platby.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

V. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O SMLOUVĚ NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE –

SLUŽEBNOSTI:
1.
Zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části p.p.č. 1354/14 kat.území
Stříbro se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8
IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci společností Elektro Wellmont, s.r.o. se sídlem 301 00
Plzeň, Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní Marie Divíšková.Věcné břemeno se zřizuje
za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy - zemní kabelové vedení NN, pilíř
SS200 pro stavbu s názvem „Stříbro, TC, Višňovka, kNN“. Výměra věcného břemene byla určena
geom.plánem č.3469-73/2015 a činí 2,66 m2. Finanční náhrada činí dle ujednání smlouvy o budoucí
smlouvě ze dne 08.06.2015 činí 1.400.00 Kč + navýšení o platné DPH. Úhrada této jednorázové
náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na základě faktury vystavené
se splatností do 30dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného plnění je považováno datum
vkladu práva do katastru nemovitostí.
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Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na části p.p.č. 1354/14 kat.území
Stříbro se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - IV-Podmokly, Teplická 874/8
IČ:24729035 v zastoupení na základě plné moci společností Elektro Wellmont, s.r.o. se sídlem 301 00
Plzeň, Zborovská 146/35, IČ 25221281, kterou zastupuje paní Marie Divíšková.
Věcné břemeno se zřizuje za účelem umístění a následný provoz zařízení distribuční soustavy - zemní
kabelové vedení NN, pilíř SS200 pro stavbu s názvem „Stříbro, TC, Višňovka, zahr.12, kNN“. Výměra
věcného břemene byla určena geom.plánem č.3461-71/2015 a činí 2,34 m2. Finanční náhrada činí dle
ujednání smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 08.06.2015 činí 1.400.00 Kč + navýšení o platné DPH.
Úhrada této jednorázové náhrady, bude provedena Oprávněnou stranou ve prospěch strany Povinné na
základě faktury vystavené se splatností do 30dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zdanitelného plnění
je považováno datum vkladu práva do katastru nemovitostí.
Z:vedoucí HIO MěÚ
T:průběžně

VI. SCHVÁLENÍ BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKŮ DO VLASTNICTVÍ MĚSTA
STŘÍBRA:
1.
Zajistit uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1459/7 o výměře 296 m2 ostatní
plocha – ostatní komunikace a poz.p.č. 1459/8 o výměře 44m2 ostatní plocha- ostatní komunikace k. ú.
Těchlovice u Stříbra v rámci dokončené stavby: „Těchlovice chodník- cyklostezka“ p.p.č. 1459/7 o výměře
296 m2 ostatní plocha – ostatní komunikace a poz.p.č. 1459/8 o výměře 44m2 ostatní plocha- ostatní
komunikace k. ú. Těchlovice u Stříbra s Plzeňským krajem, Škroupova 1760/18 Plzeň, s právem
hospodaření do vlastnictví města Stříbra.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
2.
Zajistit uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků p.p.č. 3156/33 o výměře 40 m2 ostatní
plocha, p.p.č. 3156/34 o výměře 73 m2 ostatní plocha, p.p.č. 3156/35 o výměře 40 m2 ostatní plocha a
p.p.č. 3156/28 o výměře 158 m2 ostatní plocha-ostatní komunikace kat.území Stříbro v rámci dokončené
stavby: „Bydlení U Věže“ z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18 Plzeň, s právem hospodaření
do vlastnictví města Stříbra.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e :
Rozpočtová opatření v rozpočtu města na rok 2016

1) Fin.dot. - Stříbrští občané městu
Fin.dot. - Automotoklub Stříbro v AČR
Účelová rezerva - příspěvky pro cizí subjekty

2) Rybník Lhota
Rezerva města

35 000,00 Kč
15 000,00 Kč
-50 000,00 Kč

890 733,00 Kč
-890 733,00 Kč

3) Klimatizace č. p. 437
Volné prostředky

1 000 000,00 Kč
-1 000 000,00 Kč

4) org. 102 - D - ZZSPK na výstavbu základny
org. 149 - D - Plzeňský kraj na vybudování ZZS

1 500 000,00 Kč
-1 500 000,00 Kč

5) Zefektivnění komunikace
Volné prostředky

1 293 413,00 Kč
-1 293 413,00 Kč

6) Navýšení org. 152 Věcný dar - p. Zabloudilová
DDM - příjem z krátkodobých pronájmů PO
7) Zeď svatého Petra - podíl k dotaci
Rezerva města

4 320,00 Kč
4 320,00 Kč
200 000,00 Kč
-200 000,00 Kč

8) Navýšení org. 546x Výstavba MŠ
Volné prostředky
org. 400 Severní obchvat - PD
org. 593x Víceúčelové hřiště Jižní předm. - podíl k dotaci
org. 548x PD + hřiště s ledovou plochou - podíl k dotaci

7 800 000,00 Kč
-3 800 000,00 Kč
-1 000 000,00 Kč
-2 000 000,00 Kč
-1 000 000,00 Kč

9) Navýšení org. 407x Zateplení MŠ Soběslavova
Volné prostředky

1 498 072,00 Kč
-1 498 072,00 Kč
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Příloha č. 03
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 24/FPP/2016
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
2. Příjemce dotace:
Automotoklub v AČR, P. O. Box 32, Palackého 643, 349 01 Stříbro, IČ 00669521,
č.ú. 980464349/0800
zapsán: L 62282 vedený u Městského soudu v Praze
Doručovací adresa : VR technik s. r. o., Lhota u Stříbra 60, 349 01 Stříbro
zastoupen Miroslavem Vraným, předsedou klubu

II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

Na činnost klubu a pořádání akcí

2. Výše dotace:

15.000 Kč, slovy patnácttisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2016 do 31.12.2016 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152102416. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2017.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a) U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a popisu (bez kopií účetních dokladů)
s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu
1

účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší
částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno
vyúčtování jako nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů – bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud
nevyčerpá dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu
uvedeného v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01.
následujícího roku nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
12. Příjemce dotace je povinen při styku s veřejností uvádět větu o spolufinancování akce či
činnosti organizace Městem Stříbrem „Akce (činnost organizace
je / byla
spolufinancována Městem Stříbro.“
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IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.
7. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.
VOOOOOOO. dne

Ve Stříbře dne OOOOOO.

OOOOOOOOOOOO
příjemce dotace

OOOOO.OOOOOOO..
Město Stříbro

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 25/FPP/2016
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
3. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349 01 Stříbro, IČO 00260177,
č.ú. 112595803/0300
zastoupeno starostou města Bc. Karlem Lukešem
a
4. Příjemce dotace:
Stříbrští občané městu , Plzeňská 51, 349 01 Stříbro, IČO 26633345,
č.ú. 165656323/0600
zastoupeni Tomášem Möllerem, předsedou sdružení
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční účelové dotace.
3. Účel poskytnutí dotace:
a) náklady na činnost a akce Privilegovaného
měšťanského Střeleckého Sboru
b) organizační zajištění kulturních akcí a provoz
spolku
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4. Výše dotace:

35.000,- Kč, slovy třicetpěttisíckorunčeských

z toho:
a) 15.000 Kč, slovy patnácttisíckorunčeských na účel uvedený v odst. 1,
písm. a) tohoto článku
b) 20.000 Kč slovy dvacettisíckorunčeských na účel uvedený v odst. 1,
písm. b) tohoto článku
III.
Podmínky využití dotace
13. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období od
01.01.2016 do 31.12.2016 a pouze pro účel uvedený v čl. II
14. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300 VS
3152102516. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.03.2017.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
15. Způsob vyúčtování:
a) U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a popisu (bez kopií účetních dokladů)
s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu
účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší
částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno
vyúčtování jako nedostačující.
b) U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů – bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
16. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
a) V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud
nevyčerpá dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu
uvedeného v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01.
následujícího roku nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b) V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
17. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
18. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
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účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
19. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
20. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
21. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta
22. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
23. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
24. Příjemce dotace je povinen při styku s veřejností uvádět větu o spolufinancování akce či
činnosti organizace Městem Stříbrem „Akce (činnost organizace
je / byla
spolufinancována Městem Stříbro.“

IV.
Závěrečné ustanovení
8. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
9. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
10. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
11. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.
14. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.
VOOOOOOO. dne

OOOOOOOOOOOO
příjemce dotace

Ve Stříbře dne OOOOOO.

OOOOO.OOOOOOO..
Město Stříbro
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Příloha č. 04
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 26/FPP/2016
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám.1, 349
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Bc. Karlem Lukešem

01

Stříbro,

IČO

00260177,

a
2. Příjemce dotace:
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200 i,
301 00 Plzeň, IČO 45333009, č.ú. 772559293/0300
zastoupená ředitelem pověřeným řízením MUDr. Pavlem Hrdličkou

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční účelové dotace.
2. Účel poskytnutí dotace:

výstavba výjezdové základny ZZSPk ve Stříbře a
v ní zřízení ordinace a zázemí LPS

3. Výše dotace:

1.500 000,- Kč, slovy milionpětsettisíckorunčeských

III.
Podmínky využití dotace
1. Finanční prostředky jsou použitelné jen v daném rozpočtovém roce tj. v období
od 01.01.2016 do 15.12.2016 a pouze pro účel uvedený v čl. II
2. Nevyčerpaný zůstatek dotace se vrací do rozpočtu města na č. ú 112595803/0300
VS 3152102616. Vyúčtování dotace bude provedeno do 31.12.2016.
Pokud příjemce dotace nedodá v daném termínu vyúčtování, bude MěÚ Stříbro vyzván
na dodání vyúčtování v náhradním termínu.
Při nedodání vyúčtování dotace poskytovateli dotace ani v dodatečné lhůtě stanovené
MěÚ Stříbro se uloží odvod ve výši 2.000 Kč.
3. Způsob vyúčtování:
a. U dotace do 30.000 Kč bude dotace vyúčtována formou seznamu účetních
dokladů s uvedením čísla dokladu, částky a popisu (bez kopií účetních dokladů)
s celkovým součtem všech dokladů. Maximální limit pro začlenění do seznamu
účetních dokladů je 10.000 Kč za jeden účetní doklad. V případě dokladu na vyšší
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částku je povinnost přiložit kopii tohoto dokladu – bez těchto náležitostí bude bráno
vyúčtování jako nedostačující.
b. U dotace vyšší než 30.000 Kč bude vyúčtování doloženo kopiemi dokladů včetně
jejich celkové rekapitulace formou seznamu účetních dokladů s uvedením čísla
dokladu, částky a celkového součtu všech dokladů – bez těchto náležitostí bude
bráno vyúčtování jako nedostačující.
4. Finanční prostředky lze použít pouze v období stanoveném ve smlouvě.
a. V případě poskytnutí dotace na kalendářní rok je příjemce povinen pokud
nevyčerpá dotaci do konce kalendářního roku tuto skutečnost e-mailem (z e-mailu
uvedeného v žádosti) nebo písemně oznámit poskytovateli a do 15.01.
následujícího roku nevyčerpanou dotaci odvést na účet poskytovatele.
b. V případě poskytnutí dotace na delší období než je kalendářní rok, je příjemce
povinen e-mailem (z e-mailu uvedeného v žádosti) nebo písemně uvést do 15.01.
výši použitých finančních prostředků ve skončeném kalendářním roce.
5. Příjemce dotace se zavazuje, že prostředky dotace budou využity výhradně k financování
účelu uvedeného v čl. II této smlouvy. V případě porušení účelovosti použití prostředků
dotace je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně použité částky zpět
poskytovateli.
6. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, popř. daňovou evidenci řádně v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, a zavazuje se vést evidenci čerpání poskytnuté dotace odděleně
od ostatního účetnictví, popř. daňové evidence. Dotace budou v účetnictví, popř. daňové
evidenci, analyticky odlišeny. Příjemce je vždy povinen doložit evidenci čerpání dotace
doklady splňujícími charakter účetních dokladů podle zákona o účetnictví, i když
účetnictví nevede. V případě porušení ustanovení tohoto odstavce se uloží odvod ve výši
1.000 Kč.
7. Pokud dojde za trvání této smlouvy k přeměně nebo zrušení právnické osoby, která je
příjemcem dotace, je příjemce dotace povinen vrátit poměrnou část nevyčerpané dotace,
a to bez zbytečného odkladu nejpozději v den, který předchází dni účinnosti přeměny /
vstupu právnické osoby do likvidace. Zároveň je příjemce povinen dodržet čl. III., odst.1.
8. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo k nahlédnutí do účetních dokladů příjemce
dotace, které se týkají účtování účelové dotace dle čl. II..
9. Příjemce dotace je povinen vrátit celou dotaci, jakmile nastane alespoň jeden z těchto
důvodů:
a) odpadne účel, pro který je dotace poskytována,
b) dotace byla v celé své výši použita v rozporu s účelem, pro který byla poskytnuta
10. Příjemci dotace je dovoleno užití loga města Stříbra v souvislosti s účelem poskytnuté
dotace.
11. Příjemce dotace se zavazuje, že logo města Stříbra nebude jeho užitím zneváženo a
zneužito; zejména, že užitím loga města Stříbra nedojde ke znevážení nebo poškození
dobré pověsti nebo dobrého jména města Stříbra.
12. Příjemce dotace je povinen při styku s veřejností uvádět větu o spolufinancování akce či
činnosti organizace Městem Stříbrem „Akce (činnost organizace
je / byla
spolufinancována Městem Stříbro.“
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IV.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.
7. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 20.04.2016.

VPPPPPPP. dne

PPPPPPPPPPPP
příjemce dotace

Ve Stříbře dne PPPPPP.

PPPPP.PPPPPPP..
Město Stříbro
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Příloha č. 05
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016
č.sml. 8800083391/ /BVB/P

SMLOUVA
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami:
Město Stříbro
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Jehož jménem jedná:

Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
ČSOB
112595803/0300
00260177
CZ00260177
Bc. Karel Lukeš, starosta města

dále jen „budoucí povinný“
a
RWE GasNet, s.r.o.
Sídlo:
Spisová značka:
IČ:
DIČ:

Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17
C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
27295567
CZ27295567

Zastoupena na základě plné moci společností
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Sídlo:
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Spisová značka:
C 57165 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ:
27935311
DIČ:
CZ27935311
Zastoupena na základě plné moci
Ing. Petrem Vaníkem, vedoucím připoj. a rozvoje PZ-Čechy západ
Marií Šárovou, DiS., technikem připoj. a rozvoje PZ-Čechy západ
dále jen „budoucí oprávněný“
a
Waystone CZ s.r.o.
Sídlo:
Spisová značka:
IČ:
DIČ:
Jehož jménem jedná:

Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1
C 135022 vedená u Městského soudu v Praze
28245628
CZ28245628
Ing. Vladimír Müller, prokurista

dále jen „investor“
I.
Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 1025/14 a 1025/15, zapsaných
na LV č. 1, k.ú. Stříbro, obec Stříbro, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště
Tachov (dále jen „budoucí služebný pozemek“).
GRID_SM_G08_03_F18_01
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Investor provede v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů stavbu plynárenského zařízení „PREL C, Stříbro,
Plynovod a přípojka“, č. stavby RWE: 8800083391, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a
vytyčovacích bodů (dále jen „plynárenské zařízení“) na budoucím služebném pozemku. Trasa
plynárenského zařízení je vyznačena v kopii katastrální mapy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
II.
Smluvní strany se dohodly, že do jednoho roku po protokolárním předání a převzetí plynárenského
zařízení dle Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.
4000200210 uzavřené mezi investorem, budoucím povinným a budoucím oprávněným dne 29.2.2016,
nejpozději však do 31.12.2018 uzavřou v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 1257 – 1266 a
1299 – 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen
„smlouva o VB“), jejímž předmětem bude k budoucímu služebnému pozemku na dobu neurčitou
úplatně zřízeno věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v:
a) právu zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení,
b) právu vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení
(dále jen „věcné břemeno“).
Smluvní strany se dále dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu
plynárenského zařízení.
Geometrický plán, kterým se vyznačí část budoucího služebného pozemku dotčeného věcným
břemenem, nechá na své náklady vyhotovit investor.
Investor se zavazuje vyhotovit a zkompletovat příslušný počet výtisků smlouvy o VB a prokazatelně je
doručit budoucímu povinnému a budoucímu oprávněnému.
Budoucí povinný a budoucí oprávněný se zavazují nejpozději do 30 dnů od jejího doručení v tomto
pořadí smlouvu o VB uzavřít, přičemž na jejím prvopisu úředně ověří svůj vlastnoruční podpis, a
prokazatelně ji doručit investorovi, který následně podá návrh na zápis věcného břemene do katastru
nemovitostí.
Investor se zavazuje poukázat na výše uvedený bankovní účet budoucího povinného úplatu za zřízení
věcného břemene ve výši 500,- Kč bez DPH, a to jednorázově při podpisu Smlouvy o VB budoucím
povinným.
Budoucí oprávněný se zavazuje věcné břemeno přijmout a budoucí povinný se zavazuje výkon těchto
práv trpět.
III.
Náklady spojené s běžným udržováním budoucího služebného pozemku ponese budoucí povinný.
Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponese investor.
IV.
Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu služebnému pozemku na třetí
osobu před uzavřením smlouvy o VB zavazuje postoupit za souhlasu budoucího oprávněného a
investora na tuto třetí osobu současně i tuto smlouvu, případně zajistit uzavření nové smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným, investorem a
touto třetí osobou; to neplatí, je-li touto třetí osobou investor. V opačném případě vzniká budoucímu
oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.
Budoucí povinný a budoucí oprávněný prohlašují, že k předmětnému plynárenskému zařízení uzavřeli
dne 7.3.2012 kupní smlouvu č. 9411002273/165867, na jejímž základě dojde k přechodu vlastnického
práva k předmětu smlouvy na budoucího oprávněného v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
GRID_SM_G08_03_F18_01
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V.
Smluvní strany se dohodly, že budoucí oprávněný a investor včetně všech jimi určených osob jsou
v souvislosti s realizací stavby oprávněni provádět na budoucím služebném pozemku dočasné výkopy a
další práce.
Předpokládané termíny realizace:

zahájení prací - zima/jaro 2017
ukončení prací - léto/ podzim 2017
VI.

Pokud byl budoucí povinný nebo uživatel nemovité věci v důsledku výkonu práv budoucího oprávněného
jako provozovatele distribuční soustavy omezen v souladu s touto smlouvou v obvyklém užívání
nemovité věci nebo mu vznikla újma na majetku, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. Právo
na náhradu lze uplatnit u provozovatele distribuční soustavy do 2 let ode dne, kdy k omezení nebo újmě
došlo, jinak právo zaniká.
Provozovatel distribuční soustavy je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých věcí a
vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitou věc
do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovité věci a oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovité věci. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést
likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.
VII.
Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží budoucí oprávněný, 1 budoucí povinný a
1 investor.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem Města Stříbra na jeho 15. zasedání dne
20.4.2016.

Ve Stříbře dne

V Ústí nad Labem dne

...................................................
Město Stříbro
Bc. Karel Lukeš, starosta města

....................................................
Ing. Petr Vaník
vedoucí připoj. a rozvoje PZ – Čechy západ

..........................................................
Marie Šárová, DiS.
technik připoj. a rozvoje PZ – Čechy západ
V Praze dne

...................................................
Waystone CZ s.r.o.
Ing. Vladimír Müller, prokurista
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Příloha č. 06
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

PROJEKT REVITALIZACE BÝVALÝCH KASÁREN VE STŘÍBŘE
Soupis dosud neodsouhlasených uhrazených výdajů k odsouhlasení KR SWD
v souladu s odst. 7.2 smlouvy účastníků sdružení - za období 1.11.2015 - 31.3.2016
1.-30.11.2015
ČÍSLO FA Interní č.
PŘEDMĚT
201502064
154
logistická hala EMP 15
Mezisoučet:

ČÁSTKA BEZ DPH UHRAZENO DNE
228 900,00
13.11.2015
228 900,00

1.-31.12.2015
ČÍSLO FA Interní č.
PŘEDMĚT
20150318
177
logistická hala EMP 15 - vypracování PD pro ÚR a EIA
Mezisoučet:

ČÁSTKA BEZ DPH UHRAZENO DNE
525 000,00
18.12.2015
525 000,00

1.-31.1.2016
ČÍSLO FA Interní č.
2016000480
1
250610481
2
20160006
4
20160005
5
199
160
952068592
201
1158111968
203
5150072
204
2015308
209
1500296
212
198/15
179

PŘEDMĚT
internet Stříbro 1/2016
služby bezpečnostního centra 1.1.-31.3.2016
GP na rozdělení pozemku p.č. 1025/1
GP na rozdělení pozemku p.č. 1025/7 a 1025/15
kobková TS Stříbro VÚ kabelová - roční provoz a údržba
voda 12/2015
účetnictví SWD 12/2015
bankovní poplatky 12/2015
překlady 12/2015
elektřina Q4/2015
dopravní a technická infrastruktura - centrální část
Mezisoučet:

ČÁSTKA BEZ DPH UHRAZENO DNE
600,00
22.1.2016
2 970,00
21.1.2016
12 000,00
27.1.2016
3 500,00
27.1.2016
11 600,00
19.1.2016
221,16
19.1.2016
8 000,00
19.1.2016
367,00
19.1.2016
440,00
21.1.2016
10 612,46
28.1.2016
52 000,00
4.1.2016
102 310,62

PŘEDMĚT
úprava projektu VS ZZS PK
výměna ohřívače vody vrátnice
právní služby
voda 1/2016
bankovní poplatky 1/2016
internet 2/2016
Mezisoučet:

ČÁSTKA BEZ DPH UHRAZENO DNE
46 000,00
3.2.2016
6 150,00
3.2.2016
37 080,00
9.2.2016
469,15
15.2.2016
373,00
10.2.2016
600,00
22.2.2016
90 672,15

PŘEDMĚT

ČÁSTKA BEZ DPH UHRAZENO DNE

1.-29.2.2016
ČÍSLO FA Interní č.
20160012
6
516
9
11152240
10
962006975
15
5160001
16
2016001989
21

1.-31.3.2016
ČÍSLO FA
11160134
160164
962011603
5160004
2016003402
11160420
165

Interní č.
24
25
30
31
42
165

právní služby 4.1.-28.1.2016
revize hasicích přístrojů
voda 2/2016
bankovní poplatky 2/2016
internet 3/2016
právní služby 1.2.-19.2.2016
přepojení měření vrátnice
Mezisoučet:

CELKEM:

93 168,70
400,83
283,95
369,00
600,00
23 864,29
36 050,00
154 736,77

1 101 619,53

10.3.2016
3.3.2016
16.3.2016
10.3.2016
22.3.2016
30.3.2016
10.3.2016

Příloha č. 07
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:

Žadatel

Xxxx, r.č. Xxxx
Rooseveltova ul. č.p. Xxxx, 349 01 Stříbro
Objekt
Rooseveltova ul. č.p. Xxxx, 349 01 Stříbro
Druh
01 – obnova střešní krytiny včetně případné opravy krovů anebo
půjčky
podkladních konstrukcí krytiny domů starších 10 let
06 – dodatečné zateplení obvodového pláště domu
Požadovaná výše půjčky celkem
a) Ručitelský závazek fyzické osoby:
Mgr. Xxxx, r.č. Xxxx,
Mikanova 3250/9, 106 00 Praha 10
b) Zřízení zástavního práva na objekt:
Stříbro, Rooseveltova ul. č.p. 621, 349 01 Stříbro.
Datum podání žádosti

150 000,00,- Kč
100 000,00,- Kč
250 000,00,- Kč

Záruka:

Poznámka

30.3.2016

Podaná žádost je úplná.

Výbor výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení na 12. jednání dne 6.4.2016:
- doporučuje - schválení zápůjčky v požadované výši 250 000,- Kč
- ručitelský závazek fyzické osoby

1

Příloha č. 08
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

SMLOUVA O SDRUŽENÍ PROSTŘEDKŮ
uzavřená mezi
Obcí Sytno
se sídlem Obecní úřad Sytno, Sytno č. 72
349 01 Stříbro
správní obvod s rozšířenou působností Stříbro, Plzeňský kraj
IČO: 70886814
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Stříbro
číslo účtu: 19-3296010227/0100
zastoupená starostou Václavem Bodišem (dále jen žadatel)
a
Městem Stříbro
se sídlem Městský úřad Stříbro
správní obvod obce s rozšířenou působností Stříbro, Plzeňský kraj
349 01 Stříbro, Masarykovo nám. 1
IČO: 00260177
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Stříbro
číslo účtu: 112595803/0300 var. symbol: 2410000006
zastoupené starostou Bc. Karlem Lukešem (dále jen poskytovatel)
I.
Předmět smlouvy
Zajištění požární ochrany dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
(dále jen „zákon“)1), pro obec Sytno jednotkou Sboru dobrovolných hasičů města Stříbra
(dále jen „JSDH STŘÍBRO“) k,
1. provedení požárního zásahu podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při
soustředění a nasazování sil a prostředků
2. provedení záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.
3. podání neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje.
Sdružení prostředků na činnost JSDH STŘÍBRO dle § 69a) uvedeného zákona.
II.
Závazky smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy uvedeném v čl. I této smlouvy.
2. Žadatel poskytne poskytovateli za plnění čl. I paušální roční poplatek (za 12 měsíců)
ve výši 14 016,- Kč (slovy čtrnácttisícšestnáctkorun), jako příspěvek ve výši potřebné
k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu
a úhradu skutečných nákladů zásahu JSDH STŘÍBRO ve správním obvodu obce Sytno.
3. Obec Sytno ke dni podpisu smlouvy předá městu Stříbro k plnění předmětu smlouvy kopii
dokumentace požární ochrany obce Sytno a dále zabezpečí její pravidelnou aktualizaci,
tak aby byla v souladu se skutečným stavem (např. dokumentace zdolávání požáru)

1)

§ 70 odst. 1 zákona

2
a dle potřeby umožní provedení cvičení JSDH STŘÍBRO. Činnost JSDH STŘÍBRO
v organizačním řízení zabezpečuje město Stříbro.
III.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
IV.
Splatnost
1. Paušální částka bude uhrazena poskytovateli po celou dobu platnosti smlouvy každý rok
jednorázově na účet č. 112 595 803/0300 vedený u ČSOB Stříbro s variabilním
symbolem 2410000006 nejpozději do 30.04. běžného roku.
2. V případě ukončení smlouvy dle čl. VI. této smlouvy, bude žadateli poskytovatelem
vrácena poměrná část nevyčerpané paušální částky, kdy bude plnění odpovídat poměrné
části dle počtu nevyužitých měsíců běžného roku.
V.
Úpravy smluvního vztahu
1. Případné dodatky ke smlouvě je možno provádět pouze písemnou formou.
2. Smluvní vztah může kterákoliv ze smluvních stran ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí
v takovém případě 3 měsíce a tuto je nutno podat písemně druhé smluvní straně
nejpozději k 30.09 běžného roku.
3. Výpověď v písemné formě bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom stejnopisu a jeden stejnopis obdrží Hasičský záchranný sbor
Plzeňského kraje, územní odbor Tachov.
VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk obdrží Hasičský záchranný sbor Plzeňského
kraje, územní odbor Tachov.
2. Přílohu k této smlouvě tvoří příslušná usnesení Zastupitelstva obce Sytno
a Zastupitelstva města Stříbra, které schválily text a uzavření této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01.01.2016; přičemž na základě dohody mezi
smluvními stranami k 31.12.2015 skončily účinky předchozí smlouvy ze dne 01.10.2009.
4. Platnost této smlouvy je dána dnem podpisu obou smluvních stran.

V Sytně dne OOO2016

Ve Stříbře dne OO. 2016

OOOOOOOOO.
Václav Bodiš
starosta obce Sytno

OOOOOOOOOOO
Bc. Karel Lukeš
starosta města Stříbra

Přílohy: Usnesení Zastupitelstva o schválení obou obcí

Příloha č. 09
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Město Stříbro

Obecně závazná vyhláška č. 01/2016,
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací
přístroje, loterie a jiné podobné hry

Zastupitelstvo města Stříbro se na svém zasedání dne 20. dubna 2016 usneslo vydat na
základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením
§ 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:
Čl. 1
Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje místa na území města Stříbra, na kterých mohou
být provozovány: a) výherní hrací přístroje dle § 2 písm. e) zákona o loteriích, b) sázkové hry
provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního
loterního systému dle § 2 písm. l) zákona o loteriích, c) sázkové hry provozované
prostřednictvím technického zařízení dle § 2 písm. n) zákona o loteriích, d) loterie a jiné
podobné hry povolené Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.
Čl. 2
Určení míst
Výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry uvedené v Čl.1 této obecně závazné
vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č.1 této obecně závazné
vyhlášky.
Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Stříbra číslo
09/2003 o stanovení vzdálenosti provozování výherních přístrojů od škol, školských zařízení,
zařízení sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo Zastupitelstvo města Stříbro dne 20. dubna
2016.
2) Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky vykonává Správní odbor Městského
úřadu Stříbro ve spolupráci s Městskou policií Stříbro.
3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
jejího vyhlášení, který nastává dnem vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Stříbro.

MĚSTO STŘÍBRO
otisk úředního razítka

Bc. Karel Lukeš, v.r.

Martin Záhoř, v.r.

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno na internetových stránkách města:

Město Stříbro
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 01/2016
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací
přístroje, loterie a jiné podobné hry.

Místa, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry:
Stříbro, Masarykovo náměstí č. 3
Stříbro, Palackého č. 1435
Stříbro, Žižkova č. 91

MĚSTO STŘÍBRO
otisk úředního razítka

Bc. Karel Lukeš, v.r.

Martin Záhoř, v.r.

starosta

místostarosta

Příloha č. 10
usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. dubna 2016

Zásady
pro udělování čestných poct
města Stříbra
Zastupitelstvo města Stříbra vedeno snahou dlouhodobě podporovat a upevňovat vztah mezi
městem a jeho občany a příznivci, v souladu s § 36 a § 84 odst. 2 písmena s) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijalo tyto zásady,
jejichž účelem je stanovení pravidel pro udělování čestného občanství města,
udělení medaile města, převzetí záštity města a starosty města, dále jen Zásady.
ČÁST PRVNÍ
ČESTNÉ POCTY MĚSTA
Čestnými poctami města jsou:
1. Udělení čestného občanství města.
2. Udělení Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra.
3. Převzetí záštity městem.
4. Převzetí záštity starostou města.
ČÁST DRUHÁ
ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA STŘÍBRA
Článek 1
Čestné občanství města
1. Město Stříbro (dále jen město) uděluje čestné občanství města Stříbra a (dále jen čestné
občanství) jako zvláštní projev úcty a jako nejvyšší osobní ocenění udílené městem.
2. Čestné občanství může být uděleno pouze jako:
a) výraz ocenění mimořádných zásluh o město, zejména jako zvláštní projev úcty
osobnostem, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městu,
b) zvláštní projev úcty osobnostem, které se zasloužily o rozvoj mezinárodních vztahů města
a o jeho mezinárodní věhlas,
c) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly
záchranu života a zdraví obyvatel města, záchranu majetku nebo historických či kulturních
hodnot města.
3. Udělení čestného občanství není vázáno na trvalý pobyt ve městě a může být uděleno
nejen občanům ČR, ale také jiným státním příslušníkům.
Článek 2
Návrhy na udělení čestného občanství
1. Čestné občanství lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě
města. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované
osobnosti, které musí odpovídat podmínkám uvedeným v bodě 2 této části těchto zásad.
Návrhy lze podávat kdykoliv v průběhu kalendářního roku.
2. Návrhy na udělení čestného občanství mohou podávat:
a) orgány města a členové jeho zastupitelstva,
b) politické strany, občanská sdružení a hnutí a společenské organizace, které
mohou návrhy podávat jen tehdy, pokud na území města působí minimálně tři roky,
c) občané města.

Článek 3
Projednání návrhů na udělení čestného občanství
1. Podané návrhy shromažďuje a k projednání radě města předkládá kancelář tajemníka
MěÚ.
2. K posouzení, zda dané návrhy splňují podmínky stanovené těmito zásadami, může rada
města jmenovat zvláštní komisi jako svůj poradní orgán.
3. O udělení čestného občanství rozhoduje hlasováním zastupitelstvo města na návrh rady
města, která návrh předkládá, pouze pokud splňuje všechny požadavky stanovené těmito
zásadami. Návrh je rada města povinna zastupitelstvu města předložit nejpozději do čtyř
měsíců ode dne jeho podání.
4. Spolu s návrhy předloženými dle předchozího ustanovení, rada města předloží
zastupitelstvu města přehled všech podaných návrhů na udělení čestného občanství, které
v uplynulém období obdržela.
Článek 4
Udělování čestného občanství
1. Akt udělení čestného občanství probíhá zpravidla na slavnostních shromážděních
u příležitosti významných výročí města nebo osobností, popřípadě na zasedání
zastupitelstva.
2. Při udělování čestného občanství vyznamenaný obdrží listinu o udělení čestného
občanství a plaketu. Listina obsahuje jméno vyznamenaného, dále je opatřena symboly
města a stvrzena podpisy starosty a místostarosty.
Článek 5
Zveřejnění
1. Udělením čestného občanství je jeho nositeli propůjčen titul „Čestný občan města“, který
je oprávněn jeho nositel užívat.
2. Každý čestný občan města bude zapsán do kroniky města a do Pamětní knihy čestných
poct města Stříbra. Informace o udělení čestného občanství bude zveřejněna v tiskové
podobě ve Zpravodaji města, na webových stránkách města a v dalších médiích.
Článek 6
Odejmutí čestného občanství
1. Čestné občanství může být na návrh rady města odejmuto pouze rozhodnutím
zastupitelstva města, a to v případech, že nositel čestného občanství pro svůj konkrétní čin či
chování ztratil způsobilost být nositelem tohoto titulu, nebo dodatečně vyjdou najevo
skutečnosti, pro které by k udělení čestného občanství jeho osobě nemohlo dojít.
2. Odejmutím čestného občanství je jeho dosavadní držitel povinen městu vrátit listinu
o udělení čestného občanství a plaketu
ČÁST TŘETÍ
MEDAILE ZA ROZVOJ KRÁLOVSKÉHO HORNÍHO MĚSTA STŘÍBRA
Článek 1
Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra
1. Udělení „Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra“ (dále jen medaile) se
uděluje jako morální ocenění autorům významných děl z oblastí společenského, kulturního a
vědeckého života a osobnostem, které v uvedených oblastech dlouhodobě úspěšně působí,

nebo vykonaly mimořádné skutky a ony samy nebo předmět těchto jejich skutků mají přímý
vztah k městu Stříbru a jeho rozvoji v uvedených oblastech.
2. Medaile může být udělena pouze žijícím jednotlivcům nebo kolektivům a mající trvalé
bydliště nebo sídlo ve Stříbře. V kalendářním roce mohou být uděleny maximálně tři ceny
města.
3. Součástí udělení medaile města je listina (glejt) o udělení medaile města a samotná
medaile. Listina obsahuje jméno vyznamenaného a důvod udělení medaile města, dále je
opatřena historickými symboly města a stvrzena podpisem starosty.
4. Nositeli medaile přísluší finanční dar (poukaz) ve výši 2.000,- Kč u jednotlivce
a 5.000,- Kč u kolektivu.
Článek 2
Návrh na udělení Ceny města Stříbra
1. Medaili lze udělit pouze na základě písemného návrhu adresovaného radě města. Návrh
musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo
kolektivu, které musí odpovídat podmínkám uvedeným v článku 1 této části. Návrhy lze
podávat vždy do 30. 9. každého kalendářního roku.
2. Návrhy na udělení Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra mohou podávat:
a) orgány města a členové jeho zastupitelstva,
b) politické strany, občanská sdružení a hnutí a společenské organizace, které
mohou návrhy podávat jen tehdy, pokud na území města působí minimálně tři
roky,
c) občané města.
3. K projednání předložených návrhů a nominaci kandidátů může zřídit rada města Stříbro
komisi pro udělování cen (dále jen "komise") jako svůj poradní orgán.
4. Podané návrhy shromažďuje a k projednání radě města předkládá kancelář tajemníka
MěÚ.
Článek 3
Rozhodnutí o udělení Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra, její
předání a vyhlášení
1. O udělení medaile rozhoduje rada města svým hlasováním pouze tehdy, pokud návrh
splňuje všechny požadavky stanovené těmito zásadami. Podané návrhy je rada města
povinna každoročně projednat do 30.11.
2. Akt udělení medaile
probíhá zpravidla na prosincovém zasedání zastupitelstva,
ve výjimečných případech lze zvolit jiné zasedání zastupitelstva města.
3. Při udělování medaile obdrží vyznamenaný listinu (glejt) o udělení medaile města
a samotná medaile. Listina obsahuje jméno vyznamenaného a důvod udělení medaile
města, dále je opatřena historickými symboly města a stvrzena podpisem starosty. Ocenění
dále obdrží finanční dar (poukaz)
Článek 4
Zveřejnění
1. Nositel medaile, včetně člena takto oceněného kolektivu, je oprávněn používat titul
"Nositel Medaile za rozvoj královského horního města Stříbra".
2. Každý nositel medaile bude zapsán do kroniky města a do Pamětní knihy čestných poct
města Stříbra. Informace o udělení čestného občanství bude zveřejněna v tiskové podobě
ve Zpravodaji města, na webových stránkách města a v dalších médiích.

Článek 5
Odejmutí ceny města
1. Medaile může být na návrh rady města odejmuta pouze rozhodnutím rady města, a to
v případech, že nositel medaile města pro svůj konkrétní čin či chování ztratil způsobilost být
nositelem tohoto titulu, nebo dodatečně vyjdou najevo skutečnosti, pro které by k udělení
ceny města nemohlo dojít.
Článek 6
Ostatní ustanovení
1. Zemře-li vyznamenaný, ponechá si „Medaili za rozvoj královského horního města Stříbra“
jeho rodina.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁŠTITA MĚSTA STŘÍBROA
Článek 1
Převzetí záštity
1. Převzetí Záštity města Stříbra (dále jen záštita) je čestnou poctou.
2. Město může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími, sportovními,
vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány na území města
Stříbra, případně v jeho okolí, a přispívají k šíření dobrého jména města, dále jen akce.
3. O poskytnutí záštity rozhoduje hlasováním rada města na základě žádosti pořadatele
akce.
4. Podané návrhy shromažďuje a k projednání radě města předkládá kancelář tajemníka
MěÚ.
Článek 2
Požitky ze záštity
1. Pořadatelé akcí, nad kterými město převzalo záštitu, mohou k propagačním účelům
souvisejícím s pořádáním akcí:
a) bezplatně použít znak města, pokud město nerozhodne jinak,
b) na propagačních materiálech, jiných nosičích a ve sdělovacích prostředích uvádět
převzetí záštity nad akcí městem,
c) bezplatně využít výlepové plochy města.
ČÁST PÁTÁ
ZÁŠTITA STAROSTY MĚSTA STŘÍBROA
Článek 1
Převzetí záštity
1. Převzetí Záštity starosty města Stříbra (dále jen záštita) je čestnou poctou.
2. Starosta města může převzít záštitu nad významnými kulturními, vzdělávacími,
sportovními, vědeckými, charitativními a jinými prospěšnými akcemi, které jsou konány
na území města Stříbra a přispívají k šíření dobrého jména města, dále jen akce.
3. O poskytnutí záštity rozhoduje starosta města na základě žádosti pořadatele akce.
4. Podané návrhy shromažďuje a ke zvážení starostovi města předkládá kancelář tajemníka
MěÚ.
5. Požitky uvedené v části čtvrté, článku 2 těchto zásad se vztahují také na pořadatele
akcí, nad kterými převzal starosta města svoji záštitu.

ČÁST ŠESTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto zásady byly projednány a schváleny Zastupitelstvem města Stříbro dne 20. 4. 2016
a nabývají účinnosti dnem schválení.

LLLLLLL
Bc. Karel Lukeš,
starostka města

LLLLL..LLL.
Martin Záhoř,
místostarosta města

