Souhrnné usnesení
ze 4.zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 24.června 2015
ZM Hrob :
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 29.4.2015
ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (13.-16.)
ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015
ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení panu xxxxxxx
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Hrob, a to ve výši 50.000,- Kč na výměnu
stávajících oken v domě č.p. 72 na Mírovém náměstí a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí zápůjčky a zástavní smlouvy.
5/15/8 ZM Hrob schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení paní xxxxx
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, Hrob, ve výši 175.000,- Kč na obnovu fasády
včetně oplechování domu č.p. 150 ve Verneřicích a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o poskytnutí zápůjčky a zástavní smlouvy.
5/15/9 ZM Hrob odkládá projednání bodu 7) – stanovení průzkumného území Hrob na
příští zasedání zastupitelstva města Hrob (září 2015)
5/15/10 ZM Hrob revokuje usnesení č. 26/14/12 ze dne 17.9.2014 (odkup pozemku)
5/15/11 ZM Hrob schvaluje koupi části pozemkové parcely č. 635/20 (635/24 dle GP) o
výměře 24 m2 v k.ú. Hrob za cenu 100 Kč/m2 od paní xxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxx, Hrob; náklady spojené s prodejem uhradí město Hrob
5/15/12 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 269/1 o výměře
cca 40 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu
5/15/13 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 93/4 o výměře
cca 200 m2 v k.ú. Hrob
5/15/14 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 93/4 o výměře
cca 121 m2 v k.ú. Hrob
5/15/15 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 396/3 o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Hrob (formou přímého prodeje)
5/15/16 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 224/2 o výměře
cca 420 m2 (příp. 16 m2) v k.ú. Křižanov u Hrobu (dle Zásad pro prodej
pozemků, na kterých jsou zahrádky)
5/15/17 ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 14 o výměře 917 m2 za cenu
115.770,- Kč (dle znaleckého posudku) a části pozemkové parcely č. 12/1 (12/9
dle GP) o výměře 878 m2 za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem,
vše k.ú. Křižanov u Hrobu, paní xxxxxxxx, MBA, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Hrob a znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu
5/15/18 ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 294/3 (dle GP č. 53315018/2015) o výměře 1187 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za
cenu 300,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, manželům xxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, Krupka-Maršov, 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
5/15/19 ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 294/4 (dle GP č. 53315018/2015) o výměře 1161 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za
cenu 310,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
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xxxxxxxxxxx, Háj u Duchcova, 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
ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 296/7 (dle GP č. 53315018/2015) o výměře 1129 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za
cenu 310,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx, Háj u Duchcova, 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
ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 296/9 (dle GP č. 53315018/2015) o výměře 1123 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za
cenu 310,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, panu xxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxx, Háj u Duchcova, 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
ZM Hrob schvaluje prodej pozemkové parcely č. 296/13 (dle GP č. 53315018/2015) o výměře 1160 m2 v k.ú. Hrob, na výstavbu rodinného domu, za
cenu 310,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem, panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxx, Háj u Duchcova, 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
ZM Hrob projednalo předloženou zprávu o výstavbě „Křižanov – splašková
kanalizace I. a II. Etapa“ a schvaluje postup přípravy, způsob financování a
provedení odboček kanalizace k jednotlivým objektům.
ZM Hrob schvaluje předloženou zprávu o stavbě „Přestavba objektu č.p.17 na
volnočasové a spolkové centrum města Hrob“
ZM Hrob schvaluje zajištění financování akce „Vybavení systému pro separaci
a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Hrob“ ze
strany města Hrob v celkové výši 3 765 520,- Kč, z toho 10% povinnou
spoluúčastí z uznatelných nákladů v částce 376 552,- Kč.

………………………..
Karel Hirsch v.r.
starosta města

