Souhrnné usnesení
z 13.zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 14.prosince 2016
ZM Hrob :
13/16/1
13/16/2
13/16/3
13/16/4
13/16/5

ZM Hrob schvaluje program jednání
ZM Hrob schvaluje návrhovou komisi
ZM Hrob schvaluje ověřovatele zápisu
ZM Hrob schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 14.9.2016
ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (45.-51.)

13/16/6

ZM Hrob schvaluje Strategický plán rozvoje Města Hrob

13/16/7

ZM Hrob schvaluje rozpočet města Hrob na rok 2017. Závazným
ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy výdajové části, mzdové
prostředky a finanční prostředky poskytnuté příspěvkovým organizacím –
ZŠ Hrob p.o. ve výši 2,506.000,- Kč a MŠ Hrob p.o. ve výši 1,400.000,- Kč.

13/16/8

ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016 – přesunem v rozpočtu,
č.23/2016 – navýšení rozpočtu o částku 6.535,- Kč a č.24-25/2016 – přesunem
v rozpočtu.

13/16/9

ZM Hrob schvaluje dotaci pro TJ Hrob na stavební úpravy sportovního
areálu, rekonstrukci šaten pro hostující funkcionáře, delegáty a případné
hosty sportovních asociací a na výměnu vstupních dveří do kabin ve výši
105.000,- Kč a znění veřejnoprávní smlouvy.

13/1610 ZM Hrob schvaluje dotaci pro TJ SOKOL Verneřice na údržbu objektu
tělocvičny, opravu střechy nad sociálním zařízením tělocvičny, vymalování
tělocvičny, oprava tělocvičného nářadí, nákup žíněnek a zakoupení
reprezentativních úborů na vystoupení pro oddíl tanců ve výši 130.000,- Kč a
znění veřejnoprávní smlouvy.
13/16/11 ZM schvaluje snížení vyvolávací ceny nemovitostí schválených k prodeji
usnesením ZM č. 9/16/7, tedy domu č.p. 193 vč. pozemků st. 244, p.č. 595, 596
a 598 k.ú. Verneřice u Hrobu, na 800.000,- Kč, a to z důvodu neprodejnosti za
cenu dle znaleckého posudku (1.685.945,- Kč) ani za cenu sníženou usn. ZM
č. 11/16/26 (1.011.567,- Kč)
13/16/12 ZM Hrob pověřuje starostu města k jednání o odkoupení ideální ½ nemovitých
věcí zapsaných na LV č. 667, pro katastrální území Hrob (Vajcák),
se spoluvlastníky druhé ideální poloviny nemovitých věcí a k předložení
návrhu kupní smlouvy na příštím jednání ZM (3/2017).
13/16/13 ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemkové parcely č. 224/2 o výměrách
cca 620 m2, 1000 m2 a 1000 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu
13/16/14 ZM Hrob schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 643/1 o výměře cca
1085 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za cenu 100,- Kč/m2 +
DPH a náklady spojené s prodejem, paní xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx
xxxxxxxx, Hrob (½) a panu xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Pardubice
(½), dle Zásad prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů schválených
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usn. ZM č. 12/08/14 a znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle
předloženého návrhu
13/16/15 ZM Hrob schvaluje prodej pozemkových parcel č. 215/1 o výměře 772 m2 a
č. 218/4 o výměře 971 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu RD, za cenu 120,- Kč/m2 +
DPH a náklady spojené s prodejem, manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxx, Hrob (½) a manželům xxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx (½), dle Zásad prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domů schválených usn. ZM č. 12/08/14 a znění
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle předloženého návrhu
13/16/16 ZM Hrob schvaluje prodej částí pozemkových parcel č. 390/43, č. 390/14 a č.
386/2 o celkové výměře 1377 m2 v k.ú. Verneřice u Hrobu, na výstavbu RD, za
cenu 209,50 Kč/m2 + DPH + 56.467,- Kč (cena za vybudované přípojné místo na
vodovod) a náklady spojené s prodejem, manželům xxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Hrob, dle Zásad prodeje
pozemků pro výstavbu rodinných domů schválených usn. ZM č. 12/08/14 a
znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle předloženého návrhu
13/16/17 ZM Hrob schvaluje prodej částí pozemkových parcel č. 390/42, č. 390/14 a č.
386/2 o celkové výměře cca 1218 m2 v k.ú. Verneřice u Hrobu, na výstavbu RD,
za cenu 332,- Kč/m2 + DPH + 56.467,- Kč (cena za vybudované přípojné místo
na vodovod) a náklady spojené s prodejem, manželům xxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxx, Bílina, dle Zásad prodeje
pozemků pro výstavbu rodinných domů schválených usn. ZM č. 12/08/14 a
znění smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy dle předloženého návrhu
13/16/18 ZM neschvaluje záměr koupě pozemkových parcel č. 3/1 (485 m2) a 3/5
(4056 m2), vše k.ú. Křižanov u Hrobu od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, za kupní cenu
990.000,- Kč
13/16/19 ZM Hrob schvaluje paní Tatjanu Vavřínovou členkou kontrolního výboru.
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Mgr.Alena Krížová

Karel Hirsch
starosta města
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