Souhrnné usnesení
ze 6.zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 23.září 2015
ZM Hrob :
6/15/1 ZM Hrob schvaluje program jednání
6/15/2 ZM Hrob schvaluje návrhovou komisi
6/15/3 ZM Hrob schvaluje ověřovatele zápisu
6/15/4 ZM Hrob schvaluje kontrolu usnesení z jednání ZM ze dne 24.6.2015
6/15/5 ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (17.-22.)
6/15/6 ZM Hrob bere na vědomí čerpání finančních prostředků města za období
01-08/2015
6/15/7 ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č.7-9/2015
6/15/8 ZM Hrob ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
Změna č. 1 územního plánu Hrob není v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem krajského úřadu
6/15/9 ZM Hrob vydává jako orgán příslušný podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Hrob formou opatření obecné
povahy č.j.: 13/1720/MěU/10 ve znění dle předloženého návrhu
6/15/10 ZM Hrob 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
1.163.000,- Kč
6/15/11 ZM Hrob schvaluje koupi části pozemkové parcely č. 395/3 o výměře cca 140 m2
v k.ú. Verneřice u Hrobu za cenu 100 Kč/m2 od xxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx, Hrob; náklady spojené s prodejem uhradí město Hrob
6/15/12 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 136 o výměře 68 m2
a stavební parcely č. 22 o výměře 226 m2, vše k.ú. Hrob
6/15/13 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 557 o výměře 773 m2 v
k.ú. Hrob (a to formou přímého prodeje)
6/15/14 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části stavební parcely č. 43 o výměře cca
10 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu
6/15/15 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 636/2 o výměře
485 m2 v k.ú. Hrob
6/15/16 ZM Hrob nesouhlasí se stanovením průzkumného území Hrob pro vyhledávání
a průzkum výhradního ložiska polymetalických rud (As, Ag, Pb) žadateli Eva
Fischmann s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha
6/15/17 ZM Hrob schvaluje zajištění spolufinancování akce „Oprava kaple p.p.č. 90/2
k.ú. Verneřice“ ze strany města Hrob v celkové výši nákladů 452.624,94 Kč, a to
povinnou spoluúčastí z uznatelných nákladů nad 300 tis Kč v částce 152.624,94
Kč a úhradou případných vícenákladů
6/15/18 ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č.10/2015
6/15/19 ZM Hrob souhlasí s pokračováním na projektu „Dostavba školní tělocvičny –
Město Hrob“ dle předložené studie 08/2015 zpracované AS Projekt, spol. s r.o.
Plzeň
Karel Hirsch v.r.
starosta města
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