Město Klášterec nad Ohří
USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 4. září 2003
Usn. č. 1/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
upravený program 6. zasedání Zastupitelstva města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 2/6/2003
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
splněná usnesení:
4/1/2003
kupní smlouva na pozemek
17/4/2003 prodej majetku
18/4/2003 prodej majetku
25/4/2003 prodej majetku
35/4/2003 prodej pozemku na IP Verne
36/4/2003 prodej pozemku na IP Verne
38/4/2003 dohoda o zaplacení smluvní pokuty
Usn. č. 3/6/2003
Zastupitelstvo města
odvolává
stávající dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města pro výkon funkce:
starostu: PaedDr. Miroslava Řebíčka
místostarostku: Ing. Lenku Kynčilovou
- místostarostku: Ing. Veroniku Dlouhou
- členy rady: Mgr. Alenu Škorcovou, Ing. Vlastimila Platila, pí Janu Tropkovou,
p. Ivana Dimuna
Usn. č. 4/6/2003
Zastupitelstvo města
rozhodlo
o provedení volby starosty, místostarosty a nových členů rady města veřejným hlasováním.
Usn. č. 5/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
volební řád pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města.
Usn. č. 6/6/2003
Zastupitelstvo města
volí
volební komisi ve složení:
- předseda: Ing. Jiří Marek
- členové: Ing. Vlastimil Platil, p. Horst Kotouč
Usn. č. 7/6/2003
Zastupitelstvo města
si vyhrazuje
právo v souladu s § 35 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), pravomoc udělit
mimořádnou odměnu odvolaným uvolněným členům zastupitelstva.
Usn. č. 8/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
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v souladu s § 75 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), odměnu odvolaným
uvolněným členům zastupitelstva města PaedDr. Miroslavu Řebíčkovi, Ing. Lence Kynčilové a Ing.
Veronice Dlouhé po dobu tří měsíců ode dne odvolání z funkce.
Usn. č. 9/6/2003
Zastupitelstvo města
zvolilo
starostu: p. Jana Houšku.
Usn. č. 10/6/2003
Zastupitelstvo města
zvolilo
místostarostu: Ing. Otakara Saitze.
Usn. č. 11/6/2003
Zastupitelstvo města
zvolilo
členy rady města: Ing. Zdeňka Šroubka
Ing. Jiřího Marka
PaedDr. Václava Homolku
Mgr. Miroslava Andrleho
Usn. č. 12/6/2003
Zastupitelstvo města
A) odvolává
stávající členy finančního výboru:
- předsedu: Ing. Otakara Saitze
- členy: Ing. Štěpána Kostelníka, p. Jiřího Krále, p. Petra Paška, pí Vlastimilu Langovou
B) odvolává
stávající členy kontrolního výboru:
- předsedu: p. Horsta Kotouče
- členy: p. Petra Dokoupila, p. Štěpána Rodinu, p. Jaroslava Krejsu,
pí Stanislavu Horákovou
Usn. č. 13/6/2003
Zastupitelstvo města
A) volí
nové členy finančního výboru:
- předsedu: Ing. Zdeňka Šroubka
- členy: Ing. Josefa Kolaříka, p. Romana Klanera
B) volí
nové členy kontrolního výboru:
- předsedu: Ing. Jiřího Marka
- členy: p. Horsta Kotouče, p. Milana Mělnického
Usn. č. 14/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
upravené „Organizační zajištění inventarizace majetku města Klášterce nad Ohří“ podle zákona č.
563/91 Sb., a následujících ke dni 31.12.2003.
Usn. č. 15/6/2003
Zastupitelstvo města
A) schvaluje
prodej pozemku p.č. 567/7 část o výměře cca 20.900 m2 v k.ú. Mikulovice u Vernéřova firmě
INTEPLAST CZ s.r.o. se sídlem Na Dolinách 44/362, Praha 4, zastoupenou jednatelem Ing. J. P., IČO
27071065, cena dle podmínek pro investory na IP Verne.
B) ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 567/7 část o výměře cca 20.900 m2
v k.ú. Mikulovice u Vernéřova firmě INTEPLAST CZ s.r.o. se sídlem Na Dolinách 44/362, Praha 4,
zastoupenou jednatelem Ing. J. P., IČO 27071065, cena dle podmínek pro investory na IP Verne.
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Usn. č. 16/6/2003
Zastupitelstvo města
A) schvaluje
prodej pozemku p.č. 1047/1 o výměře 344 m2 v k.ú. Klášterec nad Ohří manželům J., Klášterec nad
Ohří, za cenu 20,-Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti.
B) ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 1047/1 o výměře 344 m2 v k.ú.
Klášterec nad Ohří manželům J., Klášterec nad Ohří za cenu 20,- Kč/m2 a náklady spojené
s převodem nemovitosti.
Usn. č. 17/6/2003
Zastupitelstvo města
A) schvaluje
prodej pozemku p.č. 798 o výměře 2 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří Správě železniční
dopravní cesty s.r.o., se sídlem v Praze 8, zastoupené na základě plné moci č. 004 ze dne 2003-05-29
obchodní společností České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody, 1222, IČO 70 99 42
26 za cenu znaleckého posudku, únikové přístupové schodiště k železničnímu tělesu dráhy mezi
protihlukové stěny
B) ukládá
starostovi města podepsat kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 798 o výměře 2 m2 v k.ú. Miřetice u
Klášterce nad Ohří Správě železniční dopravní cesty s.r.o., se sídlem v Praze 8, zastoupené na
základě plné moci č. 004 ze dne 2003-05-29 obchodní společností České dráhy, a.s. se sídlem Praha
1, Nábřeží L. Svobody, 1222, IČO 70 99 42 26 za cenu znaleckého posudku, únikové přístupové
schodiště k železničnímu tělesu dráhy mezi protihlukové stěny.
Usn. č. 18/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
nákup pozemku p.č. 50 o výměře 145 m2 v k.ú. Vernéřov od Pozemkového fondu České republiky,
Praha 1, pro vybudování autobusové zastávky na průmyslové zóně za cenu znaleckého posudku a
náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usn. č. 19/6/2003
Zastupitelstvo města
A) schvaluje
nabytí pozemku p.č. 1277/14 v k.ú. Vernéřov o výměře 134 m2 do vlastnictví města dražbou do výše
134 tis. Kč na základě dražební vyhlášky navrhovatele Českých energetických závodů, státní podnik v
„likvidaci“ Praha 10, IČO 00002691, zastoupených likvidátorem Ing. M. A.
B) pověřuje
účastí na dražbě starostu města p. Jana Houšku jako zástupce města Klášterce nad Ohří.
Usn. č. 20/6/2003
Zastupitelstvo města
ukládá
odboru místního hospodářství a životního prostředí zajistit expertizu předmětných pozemků a předložit
spolu s ní do jednání příští RM a ZM.
Usn. č. 21/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 1610/1 o výměře 94663 m2 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří od
Pozemkového fondu ČR.
Usn. č. 22/6/2003
Zastupitelstvo města
schvaluje
žádost manželů P., Klášterec nad Ohří, o odložení splátek za prodej nemovitosti a možnost provést
úhradu podle splátkového kalendáře dle kterého bude dlužná částka 244.600,- Kč rozložena do čtyř
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pololetních splátek k termínu 31.01., 31.07., tři první splátky ve výši 57.895,- Kč, čtvrtá splátka ve výši
70.915,-Kč s ročním úrokem 5% z dlužné částky.
Usn. č. 23/6/2003
Zastupitelstvo města
neschvaluje
žádost manželů P., Klášterec nad Ohří týkající se zrušení předkupního práva na pozemek p.č.
1550/52 v k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří.

Dne:
--------------------------Ing. Jiří Marek
ověřovatel

Dne:

Dne:

----------------------------Ing. Vlastimil Platil
ověřovatel

----------------------------p. Jan Houška
starosta města

Usnesení vyhotovila: sl.Monika Urbanová
vedoucí sekretariátu starosty
Dne: 5.9.2003
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