Souhrnné usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 25.září 2013
ZM Hrob :
20/13/1
20/13/2
20/13/3
20/13/4
20/13/5
20/13/6

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 19.6.2013
ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (65.-69.)
ZM Hrob schvaluje nákup ozdobných prvků a jejich instalaci na budovu ZŠ
Teplická 223, Hrob
20/13/7 ZM Hrob schvaluje provedení výměny oken na ZŠ Komenského 218, Hrob –
severní strana (46 oken + 2 dveře) firmou OKNOPLASTIK, s.r.o., Bořivojova
878/35, Praha 3 za cenu 468.789,- Kč s DPH. Bude provedeno do konce roku
2013
20/13/8 ZM Hrob schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2013, 7/2013, 8/2013 a 11/2013.
20/13/9 ZM schvaluje prodej části p.p.č. 636/1 o výměře 550 m2 a části p.p.č. 643/1
o výměře 152 m2, vše k.ú. Hrob, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxx
xxx, xxxx, za zbývající část kupní ceny (141.920 Kč) dle Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy uzavřené na základě usnesení ZM č. 21/09/25 ze dne
22.4.2009
20/13/10 ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 414/33 o výměře 1657 m2 v k.ú.
Verneřice u Hrobu, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx
za cenu 165.700,- Kč.
20/13/11 ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 221/4 o výměře 11 m2 v k.ú. Hrob
manželům xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx,
xxx za cenu 100,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem
20/13/12 ZM revokuje usnesení č. 19/13/15 ze dne 19.6.2013
20/13/13 ZM schvaluje předložené uznávací prohlášení na částku 112.934,- Kč pro
p. xxxxxxxxx , bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, což je poměrná část (2/3) za
vybudování vodovodu na p.p.č. 538/1, 390/43 a 390/14 v k.ú. Verneřice u
Hrobu s přípojnými místy pro 2 rodinné domy (budoucí výstavba na obecních
pozemcích „u škvárového hřiště“). Částka mu bude vyplacena jakmile město
prodá tyto pozemky pro výstavbu, nejpozději však do 30.9.2023
20/13/14 ZM bere na vědomí, že vlastníci st.p.č. 131 a p.p.č. 11/6 a 11/21 v k.ú. Křižanov
u Hrobu zahájili výstavbu rekreačního domku na základě platného stavebního
povolení před platností současného Územního plánu
20/13/15 ZM Hrob schvaluje jako kandidátku do funkce přísedící u okresního soudu
paní Radku Pernerovou , nar. xxxxxxxxx, bytem Hrob, xxxxxxxxxxxx
20/13/16 ZM Hrob souhlasí s podáním žádosti o dotaci na kanalizaci v Horní ulici

………………………….
Jan Zelenka v.r.
starosta
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