USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne
25.05.2016
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: 37/IV/7; 3/IV/6; 4/V/3; 5/VII/19; 14/V/6, 13, 16; 15/VI/1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Nesplněno:
Vyřazeno:
Trvá: 18/VI/18; 23/V/12; 33/IV/11; 39/IV/18; 2/VII/4; 5/VII/2, 5, 11; 6/V/9; 9/VII/9, 12, 19;
10/V/4; 11/IV/18, 19, 20; 12/V/11, 12; 14/V/1, 17, 18; 15/VI/5, 6, 13, 14, 15
Dlouhodobě sledované úkoly: 18/VI/18
Zápis z 15. jednání Finančního výboru ze dne 17.05.2016.
Zápis z 13. jednání Výboru výstavby, územního plánování a Fondu rozvoje bydlení ze dne
09.05.2016.
Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ze dne 16.05.2016.
Zápis z 4. jednání Výboru pro části obce ze dne 04.05.2016.

II. SCHVALUJE:
1.

Program jednání 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra s doplněním a pozměňovacími
návrhy.
2. Zpracovatele zápisu Marcelu Novákovou a ověřovatele zápisu ve složení: Pavel Tóth,
Miroslav Votava.
3. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jaroslava Laššáková, Mgr. Květa Špilerová, PhDr. Jitka
Soukupová.
4. Prodloužení termínu u úkolů 5/VII/5, 9/VII/12 a 15/VI/5 do 13.06.2016.
5. Majetkoprávní úkony s konkrétními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.
6. Účelový záměr směny části pozemku p.p.č. 1914/4 o maximální výměře 400 m2 za část
pozemku p.p.č. 1899/1 Stříbro o maximální výměře 400 m2 vše v k.ú. 757837 Stříbro, pro
potřeby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury s označením VSD 15 dle Územního
plánu Stříbro, s následným upřesněním dle Územní studie zpracované pro plochu
s označením STR-BI-6 a STR-BI-7 dle Územního plánu Stříbro.
7. Uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě, která je přílohou č. 4 usnesení, o směně části
pozemku p.p.č. 1914/4 o maximální výměře 400 m2 za část pozemku p.p.č. 1899/1 Stříbro o
maximální výměře 400 m2 vše v k.ú. 757837 Stříbro, pro potřeby veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktury s označením VSD 15 dle Územního plánu Stříbro, s následným
upřesněním dle Územní studie zpracované pro plochu s označením STR-BI-6 a STR-BI-7 dle
Územního plánu Stříbro.
8. Text a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., IČ: 72053119, DIČ: CZ72053119, Kroupova 18, 306 13 Plzeň a
městem Stříbrem, IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro,
uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení.
9. Žádost o souhlas vlastníka ke stavbě „Stříbro, TC, chaty pod Romanem, kNN,“ podanou
společností OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 49196812, Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00
Plzeň.
10. Žadateli p. Xxxxx, vstup na pozemek města Stříbra p.p.č. 1457/1 v k.ú. Těchlovice a napojení
do dešťové kanalizace s přepadem z čističky odpadních vod z rodinného domu č.p. Xx
v Těchlovicích. Dešťová kanalizace je ve správě SMMS s.r.o. Stříbro.
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11. Protokol o vkladu majetku města Stříbra – „Stříbro, část kanalizačního řadu SO 104-bývalá
kasárna“ do správy a hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, který
je přílohou č. 6 usnesení.
12. Stanovení základního rámce pro Postup při zpracování návrhu rozpočtu na rok xxxx jako
přílohu č. I., která je součástí Směrnice č. 13 Města Stříbra pro zpracování rozpočtu, uvedený
v příloze č. 03 tohoto usnesení.
13. Přijetí neinvestiční dotace MVČR ve výši 56.600 Kč k realizaci projektu Bezpečnostní
dobrovolník v roce 2016.
14. Vedoucím projektu navržené změny v projektu Bezpečnostní dobrovolník.
15. Další opatření při předložení návrhu ke schválení dlouhodobé zápůjčky fotoaparátu z majetku
města Stříbra cestou RM Stříbro a postupu při nepeněžitém oceňování dobrovolnické činnosti
v projektu Bezpečnostní dobrovolník na území města Stříbra.
III. NESCHVALUJE:
1.

Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2016 uvedená v příloze
č. 2 tohoto usnesení.

IV. ODROČUJE:
1. Účelový záměr prodeje pozemku st.p.č. 2866, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemku
p.p.č. 1025/91 o výměře 2020 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1025/15 a
pozemku p.p.č. 1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne oddělením z p.p.č. 1025/7, vše v k.ú.
757837 Stříbro, dle podmínek Smlouvy o koupi nemovité věci společnosti Reminal s.r.o., IČ
044 98 801, se sídlem Husova 92, 349 01 Stříbro.
2. Uzavření Smlouvy o vzdání se práva odpovídajícímu věcnému břemeni k nemovitostem:
pozemku st.p.č. 2866, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemku p.p.č. 1025/91 o
výměře 2020 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1025/15 a pozemku p.p.č.
1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne oddělením z p.p.č. 1025/7, vše v k.ú. 757837 Stříbro.
3. Udělení Plné moci pro Stříbro Waystone Development, z.s.p.o. ke všem úkonům ve věci
převodu nemovitostí: pozemku st.p.č. 2866, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemku
p.p.č. 1025/91 o výměře 2020 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1025/15 a
pozemku p.p.č. 1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne oddělením z p.p.č. 1025/7, vše v k.ú.
757837 Stříbro, společnosti Reminal s.r.o., IČ 044 98 801, se sídlem Husova 92, 349 01
Stříbro.
4. Výstavbu zařízení distribuční soustavy „Stříbro, TC, Plzeňská, p.č. 2592, vVN, kVN, TS, kNN“
dle žádosti společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň Bolevec.
5. Uložení kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví města Stříbra p.č. 2681/19, 2681/22
k.ú. Stříbro k připravované výstavbě distribuční soustavy „Stříbro, TC, Plzeňská, p.č. 2592,
vVN, kVN, TS, kNN“ dle žádosti společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8,
323 00 Plzeň Bolevec.
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. 1 tohoto usnesení. V pracovním pořádku
zajistí vedoucí HIO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: průběžně

2.

Zástupcům města v Kontrolní radě SWD jednat o podmínkách kupní smlouvy prodeje
pozemku st.p.č. 2866, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pozemku p.p.č. 1025/91 o
výměře 2020 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 1025/15 a pozemku p.p.č.
1025/92 o výměře 470 m2, který vznikne oddělením z p.p.č. 1025/7, vše v k.ú. 757837 Stříbro.
Z: místostarosta města
T: 22.06.2016
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3.

Zajistit administrativní náležitosti vyplývající z uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě,
která je přílohou č. 4 usnesení, o směně části pozemku p.p.č. 1914/4 o maximální výměře 400
m2 za část pozemku p.p.č. 1899/1 Stříbro o maximální výměře 400 m2 vše v k.ú. 757837
Stříbro, pro potřeby veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury s označením VSD 15 dle
Územního plánu Stříbro, s následným upřesněním dle Územní studie zpracované pro plochu
s označením STR-BI-6 a STR-BI-7 dle Územního plánu Stříbro.
Z: starosta města
T: 21.09.2016

4.

Zjistit všechny administrativní úkony a náležitosti, související s uzavřením Smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o.,
IČ: 72053119, DIČ: CZ72053119, Kroupova 18, 306 13 Plzeň a městem Stříbrem,
IČ: 00260177, DIČ: CZ00260177, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro.
Z: HIO
T: 20.06.2016

5.

Informovat žadatele OMEXOM GA Energo s.r.o. o výsledku projednání žádosti o vydání
nového stanoviska k připravované výstavbě zařízení distribuční soustavy „Stříbro, TC,
Plzeňská, p.č. 2592, vVN, kVN, TS, kNN“.
Z: HIO
T: 05.06.2016

6.

Informovat žadatele OMEXOM GA Energo s.r.o. o výsledku projednání žádosti o souhlas
s uložením kabelového vedení NN do pozemků ve vlastnictví města Stříbra p.č. 2681/19,
2681/22 k.ú. Stříbro k připravované výstavbě distribuční soustavy „Stříbro, TC, Plzeňská, p.č.
2592, vVN, kVN, TS, kNN“.
Z: HIO
T: 05.06.2016

7.

Informovat žadatele společností OMEXOM GA Energo s.r.o., IČ: 49196812, Na Střílně 1929/8,
Bolevec, 323 00 Plzeň o výsledku projednání podané žádosti ohledně souhlasu vlastníka ke
stavbě „Stříbro, TC, chaty pod Romanem, kNN,“ a zjistit všechny administrativní úkony a
náležitosti, související s podanou žádostí.
Z: HIO
T: 20.06.2016

8.

Informovat žadatele p. Xxxxx o výsledku projednání žádosti ohledně vstupu na pozemek
města Stříbra p.p.č. 1457/1 v k.ú. Těchlovice a napojení do dešťové kanalizace s přepadem
z čističky odpadních vod z rodinného domu č.p. Xx v Těchlovicích.
Z: HIO
T: 08.06.2016

9.

Provedení organizačních a administrativních opatření stanovených právními a vnitřními
předpisy souvisejícími s vkladem majetku města Stříbra – „Stříbro, část kanalizačního řadu SO
104-bývalá kasárna“ do správy a hospodaření Vodohospodářského sdružení obcí západních
Čech, který je přílohou č. 6 usnesení.
Z: HIO
T: průběžně

10. Každoročně předložit na vědomí Změ termínově upřesněný Postup zpracování rozpočtu
Města Stříbra na následující rok, nejpozději do června běžného kalendářního roku uvedený v
příloze č. 03 tohoto usnesení. V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro.
Z: starosta města
T: trvale
11. Zajistit administrativní náležitosti s předložením návrhu ke schválení dlouhodobé zápůjčky
fotoaparátu z majetku města Stříbra cestou RM Stříbro a postupu při nepeněžitém oceňování
dobrovolnické činnosti v projektu Bezpečnostní dobrovolník na území města Stříbra.
Z: vedoucí projektu
Bezpečnostní dobrovolník
T: 31.12.2016
12. Připravit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací, které do zřizovacích listin
příspěvkových organizací zřízených Městem Stříbrem doplní v článku „Závěrečná ustanovení“
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za text „Zřizovatelskou funkci vykonává Rada města Stříbra.“ text „Příspěvková organizace je
povinna poskytnout součinnost zřizovateli dle platných zákonů a výborům Zastupitelstva
Města Stříbra, které Zastupitelstvo města Stříbra pověřilo svým usnesením kontrolou
příspěvkové organizace.“, včetně jejich aktualizace. Zároveň připravit úplná znění zřizovacích
listin.
Z: pracovník vnitřní kontroly
T: 03.10.2016

Starosta města Stříbra :

…………………………………………
Bc. Karel Lukeš

Správnost zápisu a usnesení ověřili:

……………………………. ..
Pavel Tóth

………………………………………..
Miroslav Votava
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Příloha č. 01
usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016

Zastupitelstvo města schvaluje:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU PRO
RODINNÉHO DOMKU:

VÝSTAVBU

1.
Záměr prodeje poz.p.č. 1402/588 o výměře 685m2 orná půda kat.území Stříbro za účelem
výstavby rod. domku. Pozemek je zatížen věcným břemenem- telekomunikačním zařízením.
Kupní cena byla stanovena v souladu se „Zásadami pro stanovení smluvní ceny při prodeji
pozemků z majetku města Stříbra“ tj. čl.II. bod 2. písm.a) činí min. 700,00 Kč/m2 včetně DPH s
navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za administrativní přípravu prodeje. Prodej
bude uskutečněn zájemci s nejvyšší nabídkou.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

přesné určení nemovitosti:
poz.p.č. 1402/588 o výměře 685m2 orná půda kat.území Stříbro včetně stávajícího
věcného břemene telekomunikačního zařízení
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
návrh dohodnuté kupní ceny :
min. 700,00 Kč/m2 včetně DPH a navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za
administrativní přípravu prodeje.
Odprodej bude uskutečněn malou dražbou na zasedání zastupitelstva města. Podmínkou
pro zapsání do seznamu žadatelů je prokázání složení finanční záruky, která bude
složena na účet města Stříbra u ČSOB Stříbro, č.ú. 268113647/0300, v.s. 324 05 a
zároveň na Finančním odboru MěÚ Stříbro Masarykovo nám.1 uzavře žadatel smlouvu o
finanční záruce a to nejpozději min. hodinu před konáním zasedání zastupitelstva města.
účelovost prodeje:
výstavba rod. domku
finanční záruka a její výše:
10% z nabídkové kupní ceny tj. 47.950,00 Kč
zřízení služebnosti:
se stávajícím věcného břemene telekomunikačním zařízení
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění

II. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Záměr účelového prodeje st. p. č. 3431/4 o výměře 12 m2 k. ú. Stříbro pro vlastníka sousedního
bývalého mlýna, za účelem obnovení jeho náhonu. 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)
b)
c)
d)
e)

přesné určení nemovitosti:
st. p.č.3431/4 o výměře 12 m2 k. ú. Stříbro
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
návrh dohodnuté kupní ceny :
400,00 Kč/m2 včetně DPH
účelovost prodeje:
obnovení náhonu vlastníku bývalého mlýna
finanční záruka a její výše:
bez finanční záruky

f)

zřízení služebnosti:
bez uplatnění

2.

Záměr účelového prodeje části p. p. č. 3131/2 o výměře cca 200m2 k. ú. Stříbro pro budoucího
vlastníka sousedního pozemku pro výstavbu rod. domku. 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:
část p. p. č. 3131/2 o výměře cca 200 m2 orná půda k. ú. Stříbro- bývalá skládka
b)
zápis v ústředním seznamu památkově chráněných objektů:
není
c)
návrh nabídkové kupní ceny :
400,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku vydanou za administrativní
přípravu prodeje
d)
účelovost prodeje:
k rozšíření pozemku k výstavbě rod. domku
e)
finanční záruka a její výše:
bez uplatnění
f)
zřízení služebnosti:
nefunkční optický kabel
g)
přednostní právo odkoupení zpět na město, doba trvání:
bez uplatnění

III. NABÍDKA ÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKU Č. 3056/15 O VÝMĚŘE 180 m2
CHODNÍK KAT.ÚZEMÍ STŘÍBRO OD SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,
STÁTNÍ ORGANIZACE PLZEŇ, SUŠICKÁ 1168:
1.
Nabídku Správy železniční dopravní cest, státní organizace, oblastní ředitelství Plzeň úplatný
převod p.p.č. 3056/15 o výměře 180 m2 ostatní plocha – chodník k. ú. Stříbro za kupní cenu
včetně DPH dle znaleckého posudku s navýšením o cenu znaleckého posudku, geom.plánu ve
výši 4.235,00 Kč a za vklad do KN 1000,00 Kč.

IV. NÁVRH NA ÚPRAVU KUPNÍ SMLOUVY:
1.
Manželé Xxxxx Stříbro, Nádražní ul. Xx žádají o úpravu kupní smlouvy na odprodej bývalé
stodoly se st. p.č. 20/1 k. ú. Milíkov u Stříbra, která byla manželům schválena na 15. zasedání
dne 20.04.2016 a žádají zastupitele o změnu kupující strany na paní Xxxxx bytem Stříbro,
Nádražní Xx. Důvodem této změny je rozdělení společného jmění manželů, kterou opomněli
v žádosti uvést.

Zastupitelstvo města ukládá:
I. NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU PRO VÝSTAVBU
RODINNÉHO DOMKU:
1.
Zajistit zveřejnění záměru prodeje poz.p.č.1402/588 o výměře 685m2 orná půda kat.území
Stříbro za účelem výstavby rod. domku. Pozemek je zatížen věcným břemenem
telekomunikačním zařízením. Kupní cena byla stanovena v souladu se „Zásadami pro stanovení
smluvní ceny při prodeji pozemků z majetku města Stříbra“ tj. čl.II. bod 2. písm.a) činí min.
700,00 Kč/m2 včetně DPH s navýšením o finanční částku prokazatelně vydanou za
administrativní přípravu prodeje. Prodej bude uskutečněn zájemci s nejvyšší nabídkou.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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II. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:
1.
Zajistit zveřejnění záměru účelového prodeje p.p.č. 3431/4 o výměře 12 m2 k. ú. Stříbro pro
vlastníka sousedního bývalého mlýna, za účelem obnovení náhonu. 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
2.
Zajistit zveřejnění záměru účelového prodeje části p. p. č. 3131/2 o výměře cca 200m2 k. ú.
Stříbro pro budoucího vlastníka sousedního pozemku pro výstavbu rod. domku. 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. NABÍDKA ÚPLATNÉHO PŘEVODU POZEMKU Č. 3056/15 O VÝMĚŘE 180 m2
CHODNÍK KAT.ÚZEMÍ STŘÍBRO OD SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY,
STÁTNÍ ORGANIZACE PLZEŇ, SUŠICKÁ 1168:
1.
Písemně informovat SŽDC, s.p. oblastní ředitelství Plzeň s usnesením zastupitelstva města.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně

IV. NÁVRH NA ÚPRAVU KUPNÍ SMLOUVY:
1.
Vypracování nové kupní smlouvy v souladu s usnesením zastupitelstva města.
Z: vedoucí HIO MěÚ
T: průběžně
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Příloha č. 02
usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016

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

1) Navýšení org. 0479 Revize ÚPN SÚ Stříbro
Snížení org. Územně analytické podklady
Rezerva města

Příloha č. 02 16 Změ dne 25.05.16 - Rozpočtová opatření.xls

110 000,00 Kč
-733,00 Kč
-109 267,00 Kč

Stránka 1

Příloha č. 03
usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016

PŘÍLOHA I.
Směrnice č. 13 O zpracování rozpočtu

Postup při zpracování návrhu rozpočtu
I. Etapa
1) PŘÍJMY – sestavení návrhu rozpočtu na základě podkladů
odpovědných pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných
pracovníků odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města,
členů zastupitelstva města:
a) daňových příjmů (bez sdílených daní)
b) nedaňových příjmů
c) kapitálových příjmů
2) VÝDAJE – sestavení návrhu na základě podkladů odpovědných
pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných pracovníků
odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města, členů
zastupitelstva města:
a) běžných výdajů
b) kapitálových výdajů
3) TERMÍNY JEDNÁNÍ FV – předkladatelé mohou sebe nebo své
zástupce u tajemníka FV ohlásit k projednávání svého rozpočtu:
a) září
xx.09.xxxx
b) říjen
xx.10.xxxx
c) listopad
xx.11.xxxx
d) prosinec xx.12.xxxx
TERMÍNY PLNĚNÍ:
 předání návrhu rozpočtu finančnímu odboru
do xx.09.xxxx
 zpracování návrhu rozpočtu finančním odborem
do xx.09.xxxx
 kontrola a projednání návrhu ve finančním výboru
do xx.09.xxxx
 projednání návrhu ve FV s jednotlivými odpovědnými pracovníky
jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ
do xx.10.xxxx

II. Etapa
1) zapracování změn vzešlých z jednání finančního výboru s jednotlivými
odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými
pracovníky odborů MěÚ
2) předložení upřesněného návrhu rozpočtu finančnímu výboru
3) projednání návrhu a předložení ke schválení zastupitelstvu města
TERMÍNY PLNĚNÍ:
 zapracování změn rozpočtu finančním odborem a v případě změn
návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO
do xx.xx.xxxx
 projednání návrhu ve finančním výboru
do xx.xx.xxxx
 projednání návrhu v zastupitelstvu města
do xx.xx.xxxx
III. Etapa
1) Upřesnění návrhu rozpočtu po projednání na zastupitelstvu města
2) PŘÍJMY
a) sestavení návrhu rozpočtu sdílených daní (pokud nebude znám
návrh ministerstva financí, finanční odbor zapracuje předběžně výši
sdílených daní dle skutečnosti předchozího roku)
b) sestavení návrhu rozpočtu dotací (pokud nebude znám souhrnný
finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, dojde k upřesnění
dotací až po oznámení okresním úřadem. Toto upřesnění bude
zapracováno do již schváleného rozpočtu na příslušný rok)
3) Předložení upřesněného návrhu finančnímu výboru a jeho projednání
s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města,
s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ.
4) Vyvěšení návrhu rozpočtu 15 dní před schvalováním v zastupitelstvu
města.
TERMÍNY PLNĚNÍ:
 zapracování změn rozpočtu finančním odborem a v případě změn
návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO
do xx.xx.xxxx
 projednání návrhu ve FV s jednotlivými odpovědnými pracovníky
jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ
do xx.xx.xxxx
 zpracování změn rozpočtu finančním odborem
do xx.xx.xxxx
 projednání návrhu v zastupitelstvu města
do xx.12.xxxx
Za dodržení termínů ve všech etapách zodpovídá: starosta, místostarosta,
tajemník MěÚ, předseda finančního výboru, vedoucí FO MěÚ

Příloha č. 04
usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ
(dále jen jako „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1785 - 1787 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „občanský zákoník“ mezi smluvními stranami:
1.

Město Stříbro
se sídlem:
Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ:
00260177
DIČ:
CZ00260177
Jehož jménem jedná Bc. Karel Lukeš, starosta města
(dále jen „Smluvní strana č. 1“)
A

2.

Josef Plzák
RČ:
760601/2073
bytem: Křivá 7/3, 312 00 Plzeň
(dále jen „Smluvní strana č. 2“)

Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel se dále společně označují též jako „Smluvní strany“ a
také jednotlivě jako „Smluvní strana“.
I.
Předmět budoucí Smlouvy
1.1

Smluvní strana č. 1 prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu
č. 1 této Smlouvy, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1899/1 v katastrálním
území Stříbro (orná půda) o výměře 69815 m2, zapsaném v katastru nemovitostí na LV č.
1, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov.

1.2

Smluvní strana č. 2 prohlašuje a dokládá výpisem z katastru nemovitostí tvořícím Přílohu
č. 2 této Smlouvy, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1914/4 v katastrálním
území Stříbro (orná půda) o výměře 21912 m2, zapsaném v katastru nemovitostí na LV č.
1920, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov.

1.3

Smluvní strana č. 1 zajistí vyhotovení geometrického plánu pro oddělení části pozemku
pozemkové parc. č. 1914/4 k.ú. Stříbro, a to v maximální výměře 400 m2, tak jak je rozsah
oddělovaného pozemku vymezen Situačním zákresem tvořícím Přílohu č. 3 této smlouvy,
vypracované dle platného Územního plánu Stříbro jako plochy pro potřeby veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s označením VSD 15 dle Územního plánu
Stříbro, s následným upřesněním dle Územní studie zpracované pro plochu s označením
STR-BI-6 dle Územního plánu Stříbro a dále případně upřesněné následnou projektovou
dokumentací pro územní nebo stavební řízení pro veřejnou technickou a dopravní
infrastrukturu v území. Oddělená část pozemku parc. č. 1914/4 k.ú. Stříbro pak bude
tvořit Předmět směny č. 1. Dále smluvní strana č. 1 zajistí vyhotovení geometrického
plánu pro oddělení části pozemku pozemkové parc. č. 1899/1 k.ú. Stříbro, která bude
tvořit Předmět smlouvy č. 2, a to o shodné výměře jako bude mít výměru Předmět
smlouvy č. 1. Oba oddělené pozemky jsou dále označovány jako „Předmětné nemovitosti“.
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1.4.

Po provedení úkonů dle čl. I. odst. 1.3 této smlouvy provedou smluvní stranu směnu
„Předmětných nemovitostí“, a to postupem dále specifikovaným touto Smlouvou.
II.
Účel uzavření budoucí Smlouvy

Tato smlouva je uzavírána z důvodů majetkoprávního uspořádání budoucích vztahů mezi
zúčastněnými stranami a pro potřeby územního řízení a stavebního řízení v němž město Stříbro
bude investorem stavby místní komunikace - veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury
s označením VSD 15 dle Územního plánu Stříbro, která bude tvořit přístup do území pro budoucí
plochu čistého bydlení s označením STR-BI-7.
III.
Kupní cena
Strany se po vzájemné úmluvě dohodly, že vlastní smlouva směnná bude uzavřena za ceny
zjištěné znaleckým posudkem v době uzavření smlouvy a hodnota směňovaných „Předmětných
nemovitostí“ bude vzájemně rovna.
IV.
Doba uzavření budoucí Smlouvy
Smluvní strany se vzájemně zavazují uzavřít spolu Smlouvu o směně „Předmětných
nemovitostí“ nejpozději do 24 měsíců od uzavření této Smlouvy.
V.
Podmínky uzavření Smlouvy o koupi Předmětných nemovitostí
5.1

Smluvní strany se vzájemně zavazují uzavřít spolu Smlouvu o koupi „Předmětných
nemovitostí“ nejpozději do 24 měsíců od uzavření této Smlouvy, a to za níže
specifikovaných podmínek:
(i)

na Předmětných nemovitostech nebudou váznout jakákoliv zástavní práva, věcná
břemena, předkupní práva či jakákoliv jiná práva, která by jakkoliv bránila či
omezovala Budoucího nabyvatele v nakládání s „Předmětnými nemovitostmi“;

(ii)

bude zrušeno Zástavní právo smluvní na „Předmětných nemovitostech“, zapsané do
katastru nemovitostí pod č. V-1285/2014-010.

5.2 Smluvní strana č. 2 nebude nijak omezena v nakládání s „Předmětnými nemovitostmi“, tedy
zejména vůči němu nebude vedeno žádné exekuční, soudní, rozhodčí nebo insolvenční
řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, které by mohlo jakýmkoliv způsobem omezit jeho
možnost nakládat s Předmětnými nemovitostmi.
5.3

Na Předmětných nemovitostech váznou práva třetích osob uvedená v části C výpisu
z katastru nemovitostí tvořícího Přílohu č. 1 k této Smlouvě. Smluvní strany se v této
souvislosti dohodly, že Smluvní strana č. 2 zajistí odstranění výmazu práv třetích osob
k „Předmětné nemovitosti“ před podpisem kupní smlouvy, a to nejpozději do 60 dnů po
odeslání písemné výzvy, kterou budoucí kupující učiní prostřednictvím doporučeného
dopisu.
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5.4

Smluvní strana č. 1 je oprávněna kdykoliv po splnění podmínek uvedených v článku I. odst.
1.3 této Smlouvy během lhůty uvedené v článku IV. této Smlouvy vyzvat Budoucího
převodce k uzavření Smlouvy o koupi Předmětných nemovitostí. Budoucí převodce je
povinen uzavřít tuto kupní smlouvu do šedesáti dnů ode dne doručení takovéto
výzvy.

5.6

Za naplnění podmínek uvedených v čl. I. odst. 1.3 této smlouvy odpovídá Budoucí
nabyvatel.

5.7

Nebude-li ujednáno jinak, bude místem uzavření Smlouvy o koupi Předmětných
nemovitostí sídlo Budoucího nabyvatele.
VI.
Další ujednání

6.1

Budoucí převodce se zavazuje, že po dobu uvedenou v čl. IV. této Smlouvy neuzavře
žádnou smlouvu (kupní smlouvu, smlouvu o smlouvě budoucí, atd.) na prodej či jiný
způsob převodu Předmětných nemovitostí s jinou osobou než s Budoucím nabyvatelem
nebo jím určenou osobou, ani nebude Předmětné nemovitosti třetím osobám jakkoliv
nabízet. Zároveň se Budoucí převodce zavazuje, že v dané době neuzavře žádnou smlouvu
o zřízení jakéhokoliv práva k Předmětným nemovitostem ve prospěch třetí osoby (např.
zástavní právo, věcné břemeno, nájemní právo) bez předchozího písemného souhlasu
Budoucího nabyvatele. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. IV a V. této
Smlouvy ze strany Smluvní strany č. 2 je Smluvní strana č. 2 povinna nahradit Budoucímu
nabyvateli veškerou tím způsobenou újmu.

6.2

Pokud bude některá ze Smluvních stran v prodlení s uzavřením Smlouvy směnné
Předmětných nemovitostí ve lhůtě stanovené v článku IV. této Smlouvy, má druhá Smluvní
strana právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět tisíc
korun českých) za každý, byť jen započatý den prodlení. Nárok na náhradu újmy, která
Smluvní straně v důsledku prodlení druhé Smluvní strany s uzavřením Smlouvy směnné
Předmětných nemovitostí případně vznikne, není úhradou smluvní pokuty nijak dotčen.

6.3

Smluvní strana č. 1 má nárok na odstoupení od této Smlouvy zejména v následujících
případech:
a)

Smluvní strana č. 2 poruší svůj závazek specifikovaný v článku V. odst. 5.1 – 5.3 této
Smlouvy,
b) Smluvní strana č. 2 neuzavře se Smluvní stranou č. 1 smlouvu směnnou
v dohodnutém termínu dle čl. IV. této Smlouvy,
c) smlouva směnná nebude uzavřena ani do dvou měsíců ode dne doručení písemné
výzvy Smluvní strany č. 1 Smluvní straně č. 2
d) se stane se zřejmým, že Smlouva směnná nebude moci být uzavřena tak, jak byla
dohodnuta z důvodu na straně Smluvní strany č. 2.
Tato Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení Smluvní straně č. 2. Tím
zaniká i závazek Smluvní strany č. 1 uzavřít Smlouvu směnnou. Smluvní strana č. 1 má
v případě odstoupení dle čl. VI. odst. 6.3 této Smlouvy dále nárok na náhradu veškeré tím
způsobené újmy a nebude vůči ní uplatněna sankce dle č, VI. odst. 6.2 této smlouvy.
6.4

Smluvní strana č. 2 má nárok na odstoupení od této Smlouvy zejména v následujících
případech:
a)

Smluvní strana č. 1 bude v prodlení ve lhůtě dohodnuté dle čl. IV. této Smlouvy o více
než 30 dní nebo
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b)

se stane se zřejmým, že Smlouva směnná nebude moci být uzavřena tak, jak byla
dohodnuta z důvodů na straně Budoucího nabyvatele.
VII.
Prohlášení

Smluvní strana č. 2 prohlašuje jako účastník územního řízení podle ust. § 85 odst. 2 písm a) a
účastník stavebního řízení podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění, že souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury s označením VSD 15 dle Územního plánu Stříbro,
s následným upřesněním dle Územní studie zpracované pro plochu s označením STR-BI-6 dle
Územního plánu Stříbro na dotčené části pozemkové parc. č. 1914/4 k.ú. Stříbro. Současně tímto
uděluje souhlas pro potřebu odnětí dotčené části pozemkové parc. č. 1914/4 k.ú. Stříbro ze
zemědělského půdního fondu.
VIII.
Závěrečná ustanovení
8.1

Tato Smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Tato
Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje
všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran vztahující se k předmětu
této Smlouvy, která byla v minulosti učiněna, ať již v písemné či ústní podobě.

8.2

Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou od sebe oddělitelná. Jestliže se některé
z ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevykonatelným,
není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této Smlouvy a veškerá ostatní ustanovení
této Smlouvy zůstávají v platnosti a budou účinná a vykonatelná v co nejširším rozsahu,
v jakém to platné právní předpisy dovolují. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná,
zdánlivá, neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení jinými ustanoveními, která se svým
smyslem budou co nejvíce blížit původním neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným
ustanovením.

8.3

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně ve formě číslovaných
písemných dodatků řádně podepsaných Smluvními stranami.

8.4

Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z
nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

8.5

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato Smlouva řídí právním řádem České
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

8.6

Veškeré spory případně vyplývající z této Smlouvy budou rozhodovány příslušnými
českými soudy.

8.7

Oznámení, která mají být učiněna podle této Smlouvy, zejména oznámení o odstoupení,
musí být podána písemně v českém jazyce a mohou být doručena osobně nebo zaslána
držitelem poštovní licence, a sice doporučeně s doručenkou. Taková oznámení budou
pokládána za doručená v okamžiku potvrzení o doručení (v případě zaslání držitelem
poštovní licence). Pokud adresát odmítne převzít oznámení v souvislosti s touto Smlouvou,
takové oznámení bude pokládáno za doručené v okamžiku jeho odmítnutí. Pokud je takové
oznámení vráceno odesílateli z důvodu nedoručení, bude takové oznámení pokládáno za
doručené pátý (5.) pracovní den po odeslání.
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4.8

Strany této Smlouvy prohlašují, že je její obsah určitý a srozumitelný, prostý omylu,
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že jejímu obsahu zcela rozumějí a na důkaz toho ji
podepisují.

Doložka platnosti právního jednání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění:
Záměr města Stříbra byl projednán a souhlas k uzavření této Smlouvy byl projednán
Zastupitelstvem města Stříbra dne …………………. a ve věci bylo přijato usnesení
č. ……………………….

V

dne

……………………………………
Bc. Karel Lukeš
starosta města

V

dne

……………………………………
Josef Plzák
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Příloha č. 06
usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016

