ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6/2019
Datum konání:

18. 9. 2019

Hodina:

18:00

Místo konání:

EXODUS

Zahájení
Ověření zápisu z minulého zasedání
Kontrola usnesení
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku parc. č. KN 527/1
4.
o výměře 2 m2 v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na směnu částí pozemků parc. č. KN 2077/54,
KN 2077/55 a KN 2077/58 o celkové výměře těchto částí cca 27 m2 v k. ú. Třemošná ve vlastnictví
5.
města za pozemky parc. č. KN 2241/46 o výměře 95 m2 a KN 2247/9 o výměře 17 m2 v soukromém
vlastnictví v k.ú. Třemošná
Projednání návrhu na souhlasné prohlášení - duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. KN 465/2 v k.ú.
6.
Česká Bříza
Projednání návrhu na vykoupení pozemků par. č. KN 224/10 o výměře 16 m² a KN 753/3
7.
o výměře 37 m² zasahujících do místních komunikací a veřejného prostranství v k.ú. Třemošná
8. Projednání návrhu na vykoupení podílů pozemků dle LV 1469 v k.ú. Třemošná
9. Projednání návrhu Strategického plánu rozvoje sportu města Třemošná pro období 2019 – 2029
10. Informace o rozpočtových opatřeních č. 7, 8, 9 a 10 schválených Radou města
11. Rozprava
12. Závěr
1.
2.
3.

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
Bod č. 1
Zahájení
Jednání Zastupitelstva města zahájil a řídil starosta. Konstatoval, že ZM je
usnášeníschopné, je přítomno 16 zastupitelů.
Usnesení:
62/1/ZM6-2019
Zastupitelstvo města schvaluje:

USNESENÍ

Zasedání Zastupitelstva města č. 6

Strana: 2

18. 9. 2019

a) program zveřejněný na úřední desce na pozvánce ze dne 5. září 2019
b) návrhovou komisi ve složení:
předseda:
Mgr. Petr Žižka
členové:

Ing. Zdeněk Štrunc
Josef Kadera

c) ověřitele zápisu:
Jitka Krochmalová
Karel Kobza
d) po projednání každého bodu programu bude přijato příslušné usnesení
Bod č. 2
Ověření zápisu z minulého zasedání
Usnesení:
63/2/ZM6-2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
že zápis ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 19. června 2019 byl ověřen bez
připomínek.
Bod č. 3
Kontrola usnesení
Usnesení:
64/3/ZM6-2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
V úkolech z předcházejícího zasedání ZM byla zejména příprava podkladů pro
uzavření kupních smluv na odkoupení pozemků, lesních pozemků a pozemků
zasahujících do místních komunikací. Podklady byly předány notářce.
Trvá úkol uzavřít darovací smlouvu na pozemky parc. č. KN 717/10 a KN 597/2
v k.ú. Třemošná v majetku TJ Tatran.
Bod č. 4
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na odprodej části pozemku parc. č.
KN 527/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
65/4/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 26. 6. 2019
a) schvaluje:
ukončit vyhlášený záměr na odprodej části pozemku ve vlastnictví města parc. č. KN
527/1 označené nově vypracovaným GP č. 2436-134/2018 jako pozemek parc. č.
KN 527/1 díl (a) o výměře 2 m2 v k.ú. Třemošná a odprodat jedinému zájemci
společnosti ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 za cenu
dohodou 500 Kč s tím, že uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a vklad do KN.
Kupní cena musí být uhrazena kupujícím na účet města Třemošná před podpisem
kupní smlouvy
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b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě podkladů pro sepsání kupní smlouvy
c) pověřuje starostu města:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 5
Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného záměru na směnu částí pozemků parc. č. KN
2077/54, KN 2077/55 a KN 2077/58 o celkové výměře těchto částí cca 27 m2 v k. ú.
Třemošná ve vlastnictví města za pozemky parc. č. KN 2241/46 o výměře 95 m 2 a KN
2247/9 o výměře 17 m2 v soukromém vlastnictví v k.ú. Třemošná
Usnesení:
66/5/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 28. 8. 2019
a) schvaluje:
I.
Ukončit vyhlášený záměr na směnu pozemků a směnit nově oddělený pozemek parc.
č. KN 2077/58 o výměře 25 m2 dle nového GP ze dne 19. 8. 2019, č. 2601-29/19 ve
vlastnictví města Třemošná za pozemky parc. č. KN 2241/46 a KN 2247/9 v k.ú.
Třemošná v majetku Ing. Milana Bednáře, bytem Luční 1116, 330 11 Třemošná
a Ing. Petra Běžela, bytem Plzeňská 1040, 330 11 Třemošná (dále jen podílový
vlastníci) formou uzavření Dohody o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví a Směnné smlouvy.
Směňující se dohodli, že směna pozemků bude realizována bez doplatku rozdílu cen
směňovaných nemovitostí, neboť směňované pozemky mají stejnou hodnotu.
Podíloví spoluvlastníci uhradí vypracování GP, náklady na sepsání Dohody o zrušení
a vypořádání podílového spoluvlastnictví a Směnné smlouvy a vklad do KN.
II.
Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a Směnnou smlouvu
b) pověřuje starostu:
podpisem Dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a Směnné
smlouvy
Bod č. 6
Projednání návrhu na souhlasné prohlášení - duplicitní vlastnictví pozemku parc. č. KN
465/2 v k.ú. Česká Bříza
Usnesení:
67/6/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 24. 7. 2019
a) schvaluje:
Souhlasné prohlášení vyhotovené v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 písm. a)
a odst. 2 ve spojení smyslu § 71 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška) ve znění pozdějších předpisů mezi Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a Městem
Třemošná.
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V souladu s tímto prohlášením duplicitní vlastníci Město Třemošná a Lesy ČR, s.p.
shodně požadují, aby u Katastrálního úřadu pro PK, katastrální pracoviště Plzeňsever bylo vyznačeno vlastnické právo k pozemku parc. č. KN 465/2 v k.ú. Česká
Bříza pro Město Třemošná.
b) pověřuje starostu:
podpisem Souhlasného prohlášení
Bod č. 7
Projednání návrhu na vykoupení pozemků par. č. KN 224/10 o výměře 16 m² a KN 753/3
o výměře 37 m² zasahujících do místních komunikací a veřejného prostranství v k.ú.
Třemošná
Usnesení:
68/7/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 6. 9. 2019
a) schvaluje:
odkoupení pozemků parc. č. KN 224/10 o výměře 16 m2 a KN 753/3 o výměře 37
m2 v k.ú. Třemošná ve vlastnictví pana Matěje Trojovského, bytem Mánesova
2071/18, 301 00 Plzeň za cenu dohodou ve výši 4 000 Kč s tím, že Město Třemošná
uhradí veškeré náklady spojené s převodem těchto pozemků do vlastnictví města.
Tyto pozemky zasahují do komunikace ulic Plzeňská a V Podlesí.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě kupní smlouvy
c) pověřuje starostu:
podpisem kupní smlouvy
Bod č. 8
Projednání návrhu na vykoupení podílů pozemků dle LV 1469 v k.ú. Třemošná
Usnesení:
69/8/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 28. 8. 2019
a) schvaluje:
odkoupit spoluvlastnické podíly dle LV 1469, ve kterém má město podíl ½ od těchto
spoluvlastníků za cenu dohodou takto:
podíl ¼ od p. Miroslavy Bednářové, Vrbová 455, 252 42 Jesenice za cenu
11 000 Kč,
- podíl ¼ od p. Hany Kulhánkové, K Rybníku 124/39, 500 02 Hradec Králové
za cenu 11 000 Kč.
Město Třemošná uhradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy
a vkladem do KN.
b) ukládá HSO:
spolupracovat na přípravě kupní smlouvy
c) pověřuje starostu:
podpisem kupní smlouvy
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Bod č. 9
Projednání návrhu Strategického plánu rozvoje sportu města Třemošná pro období 2019
– 2029
Usnesení:
70/9/ZM6-2019
Zastupitelstvo města na doporučení Rady města ze dne 24. 7. 2019
a) bere na vědomí:
Strategický plán rozvoje sportu města Třemošná pro období 2019 – 2029
b) schvaluje:
Strategický plán rozvoje sportu města Třemošná pro období 2019 – 2029
Bod č. 10
Informace o rozpočtových opatřeních č. 7, 8, 9 a 10 schválených Radou města
Usnesení:
71/10/ZM6-2019
Zastupitelstvo města po projednání
a) bere na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 7, kde došlo k navýšení příjmů o dotaci na zateplení ZŠ
Záluží ve výši 3 145 475 Kč.
-Příjmy:
92 855 114,00 Kč
-Výdaje:
97 058 348,00 Kč
-Rozdíl:
-4 203 234,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 8, kde došlo ke snížení plánovaných nákladů na MVN
Záluží (vzhledem k nerozhodnutým dotacím) o 400 000 Kč, které byly převedeny na
úhradu nákladů na opravy KD Záluží a výstavbu pergoly.
-Příjmy:
92 855 114,00 Kč
-Výdaje:
97 058 348,00 Kč
-Rozdíl:
-4 203 234,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 9, kde došlo k přesunu financí mezi paragrafy
u nerealizovaných investic.
-Příjmy:
92 855 114,00 Kč
-Výdaje:
97 058 348,00 Kč
-Rozdíl:
-4 203 234,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 10, kde došlo k navýšení o dotace přijatých z rozpočtu kraje
– Zřizování nových oplocenek k ochraně mladých lesních porostů ve výši 30 800 Kč
a průtokovou dotaci Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji – Táborové
léto II. ve výši 60 000 Kč.
-Příjmy:
92 945 914 Kč
-Výdaje:
97 118 348 Kč
-Rozdíl:
-4 172 434 Kč
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Bod č. 11
Rozprava
Zastupitelstvo města bere na vědomí dotazy, informace a připomínky členů ZM a občanů města
k bodu č. 11 zápisu z dnešního jednání ZM.
Bod č. 12
Závěr
Starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na zasedání.
Zapsal Milan Pánek, 18. 9. 2019

návrhová komise:

.............................................
Jaromír Zeithaml
starosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
místostarosta

.............................................
Mgr. Petr Žižka
předseda

.............................................
Ing. Zdeněk Štrunc
člen

.............................................
Josef Kadera
člen

