Souhrnné usnesení
z 11.zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 15.června 2016
ZM Hrob :
11/16/1
11/16/2
11/16/3
11/16/4
11/16/5
11/16/6

11/16/7

11/16/8
11/16/9
11/16/10

11/16/11

11/16/12

11/16/13

11/16/14

11/16/15
11/16/16

11/16/17

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 16.3.2016 a
13.4.2016
ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (34.-39.)
ZM Hrob pověřuje finanční výbor podrobnou kontrolou vyúčtování výdajů
přestavby objektu Komenského 17, kontrolou výdajů v nebytových
prostorech, včetně kontroly vyúčtování zřízení osvětlení na Mírovém náměstí.
ZM Hrob projednalo závěrečný účet města Hrob za rok 2015 a Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření města Hrob za rok 2015 a schvaluje
hospodaření města Hrob za rok 2015 bez výhrad
ZM Hrob schvaluje účetní závěrku Města Hrob sestavenou k 31.12.2015
ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č.3-8/2016
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxx,
Hrob, a to ve výši 80.000,- Kč na výměnu stávajících oken a 50.000,- Kč na
opravu fasády domu č.p. xxx v ul. xxxxxxxxxx pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky a zástavní smlouvy po doložení
ručení
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu
xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx, Hrob, a to ve výši 100.000,- Kč na výměnu
stávajících oken a 60.000,- Kč na zřízení elektrického topení v domě č.p. xxx
ve xxxxxxx a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky
a zástavní smlouvy
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní xxxx
xxxxxx, bytem xxxxxx, Hrob a xxxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx, a to
ve výši 200.000,- Kč na rekonstrukci střechy, 100.000,- Kč na výměnu
stávajících oken a 60.000,- Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v domě č.p.
xxx v ul. xxxxxxxx a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
zápůjčky a zástavní smlouvy
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní xxx
xxxxx a paní xxxxxxxx, obě bytem xxxxxxxxx, Hrob, a to ve výši
80.000,- Kč na rekonstrukci střechy domu č.p. xxx v ul. xxxxxa pověřuje
starostu podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky a zástavní smlouvy
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu xxx
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Hrob, a to ve výši 30.000,- Kč na zřízení
kanalizační přípojky domu č.p. xxxx v ul. xxxx a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí zápůjčky a prohlášení ručitele
ZM Hrob schvaluje stanovy DSO Mikroregionu Stropník
ZM Hrob schvaluje směnu pozemků v k.ú. Verneřice u Hrobu - p.č. 390/18 a
část p.č. 390/12 (celkem cca 120 m2) města Hrob za část p.č. 390/19 a st. 161
(celkem cca 120 m2) manželů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, oba bytem
xxxxxxxxxxx, Hrob a znění směnné smlouvy dle předloženého návrhu
ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 595 o výměře 18 m2
v k.ú. Hrob
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11/16/18 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 12/1 o výměře
cca 110 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu
11/16/19 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 215/1 o výměře
772 m2 a č. 218/4 o výměře 971 m2 v k.ú. Hrob, a to dle Zásad prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domů schválených usn. ZM č. 12/08/14 ze dne
14.5.2008
11/16/20 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 595/2 o výměře
391 m2, 594/3 o výměře 118 m2 a 593/5 o 158 m2, vše v k.ú. Mlýny
11/16/21 ZM Hrobschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 43 o výměře
65 m2 v k.ú. Hrob (43/2, 43/3 a st. 583 dle GP č. 557-15190/2015), a to formou
přímého prodeje
11/16/22 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 390/43, 390/14,
390/42 a 386/2, vše k.ú. Verneřice u Hrobu dle předloženého návrhu na
stavební parcely pro 2 rodinné domy, a to dle Zásad prodeje pozemků pro
výstavbu rodinných domů schválené usn. ZM č. 12/08/14 ze dne 14.5.2008,
s tím, že kupní cena každé z parcel na výstavbu bude navýšena o 46.667,- Kč +
21 % DPH (cena za vybudované přípojné místo na vodovod)
11/16/23 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č.644/28 o výměře 30 m2
v k.ú. Hrob, a to formou přímého prodeje
11/16/24 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 643/1 o výměře
cca 1000 m2 v k.ú. Hrob, a to dle Zásad prodeje pozemků pro výstavbu
rodinných domů schválených usn. ZM č. 12/08/14 ze dne 14.5.2008
11/16/25 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č.172/1 o výměře
cca 25 m2 v k.ú. Hrob za účelem umístění garáže
11/16/26 ZM Hrob souhlasí se snížením prodejní ceny domu č.p. 193 ve Verneřicích,
Hrob se st.p.č. 244 o výměře 660 m2, p.p.č 595 o výměře 203 m2, p.p.č. 596 o
výměře 45 m2, p.p.č. 598 o výměře 19 m2, vše k.ú. Verneřice u Hrobu o 40% z
původní vyvolávací ceny, na novou vyvolávací cenu 1,011.567,- Kč
11/16/27 ZM Hrob schvaluje prodej stavební parcely č.383 v k.ú.Hrob o výměře 99 m2 a
na ní stojící stavby občanského vybavení č.p.xxx, Duchcovská ul., Hrob xxxx a
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Hrob za cenu vypočtenou rozdílem
mezi odhadní cenou, navýšenou o nájemné za dobu trvání nájemního vztahu a
mezi náklady vloženými do úprav objektu, tj. za částku 239.130,- Kč a náklady
spojené s prodejem
11/16/28 ZM Hrob schvaluje prodej části pozemkové parcely č.194/1 (p.č. 194/13 dle GP
č.560-16034/2016) o výměře 417 m2 v k.ú. Hrob, manželům xxxxxxx
a xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, Hrob, za cenu 100,- Kč/m2 (dle
Zásad pro prodej pozemků, na kterých jsou zahrádky) a znění kupní smlouvy
dle předloženého návrhu
11/16/29 ZM Hrob schvaluje prodej části pozemkové parcely č.224/2 o výměře cca
420 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu, panu xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx
Hrob, za cenu 100,- Kč/m2 (dle Zásad pro prodej pozemků, na kterých jsou
zahrádky) a znění kupní smlouvy dle předloženého návrh
11/16/30 ZM Hrob schvaluje budoucí prodej stavby „Hrob – Křižanov – splašková
kanalizace“ společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje
Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál, a to včetně příloh a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv
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11/16/31 ZM Hrob schvaluje Dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hrob pro rok 2015 ze dne 30.12.2015, čl. II. – příspěvek se
poskytuje na zakoupení nového čerpadla, zbývající část dotace bude použita
dle usnesení 8/15/7 ze dne 16.12.2015 na rekonstrukci šaten pro hostující hráče
a funkcionáře, delegáty a případné hosty sportovních asociací
11/16/32 ZM Hrob ukládá RM Hrob pokračovat v jednání o zefektivnění systému
řízení MěÚ a o průběhu jednání informovat ZM.

Karel Hirsch
starosta města
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