Souhrnné usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Hrob dne 8. března 2017
Usnesení č.
14/17/1 ZM Hrob schvaluje program jednání
14/17/2 ZM Hrob schvaluje návrhovou komisi
14/17/3 ZM Hrob schvaluje ověřovatele zápisu.
14/17/4 ZM Hrob schvaluje kontrolu usnesení z jednání ZM ze dne 14.12.2016.
14/17/5 ZM Hrob bere na vědomí usnesení z jednání RM (52. - 56.)
14/17/6 ZM Hrob schvaluje přidělení dotace na činnost xxxxxxxxx, xxxxxx ve výši 95.000,- Kč a
znění veřejnoprávní smlouvy.
14/17/7 ZM Hrob schvaluje přidělení dotace na činnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ve výši 65.000,Kč a znění veřejnoprávní smlouvy.
14/17/8 ZM Hrob neschvaluje přidělení dotace na činnost xxxxxx z důvodu nepředložení
vyúčtování dotace poskytnuté na rok 2016.
14/17/9 ZM Hrob schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2016 – navýšení rozpočtu o 56.000,- Kč.
14/17/10 ZM Hrob schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o regulaci hlučných činností a
výjimečném zkrácení doby nočního klidu
14/17/11 ZM Hrob souhlasí s vydáním opatření obecné povahy, kterým se vymezuje část vodní
cesty (vodní plocha Barbora) pro provozování vodního lyžování a obdobných činností
provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vymezená vodní plocha) s tím, že období pro
provozování vodního lyžování bude od 1. června do 30. září a počet bójí vymezujících
plochu bude minimálně 19.
14/17/12 ZM Hrob bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby
ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1.1.2017 došlo na základě novely vyhlášky o
rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351 a 1355, které byly nahrazeny položkami 1382
a 1383. Záznam o změně je zveřejněn i na úřední desce.
14/17/13 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 878/4 o výměře 20 m 2 (st. 594 dle GP č.
571-16191/2016) a části p.p.č. 595 o výměře 11 m2 (p.č. 595/2 dle GP č. 571-16191/2016),
vše v k.ú. Hrob, a to formou přímého prodeje
14/17/14 ZM Hrob schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 595 o výměře 7 m2 (p.č. 595/1 dle GP č. 57116191/2016) v k.ú. Hrob, a to formou přímého prodeje
14/17/15 ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části stavební parcely č. 71/1 o výměře 84 m 2 v k.ú.
Hrob, a to z důvodu možného omezení přístupu k přilehlé nemovitosti
14/17/16 ZM neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 559/2, 560/2, 562/2, 563, 564/1,
565/1, 566/2, 580/6, 580/9, 582/1, 582/3, 593, 878/2, 879/4, 879/5, vše k.ú. Hrob, pro
výstavbu RD jako lokalitu podle zpracované Územní studie pro rozvojovou plochu č. 16
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14/17/17 ZM Hrob ukládá panu starostovi do příštího zasedání ZM zpracovat návrh nových
pravidel pro prodej nemovitého majetku města
14/17/18 ZM Hrob neschvaluje koupi pozemku p.č. 11/19 o výměře 436 m2 v k.ú. Křižanov u Hrobu
za kupní cenu 350.000,- Kč od manželů xxxxxxxxxxxxx, oba xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
14/17/19 ZM Hrob se vzdává předkupního práva k pozemku p.č. 11/19 v k.ú. Křižanov u Hrobu
14/17/20 ZM Hrob schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemků st.p.č. 244 o výměře 660 m2, p.č.
595 o výměře 203 m2, p.č. 596 o výměře 45 m2 a p.č. 598 o výměře 19 m2 a domu č.p. 193
ve Verneřicích, který je součástí st. 244, vše v k.ú. Verneřice u Hrobu, za kupní cenu
800.000,- Kč, panu xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxa a znění kupní
smlouvy dle přeloženého návrhu
14/17/21 ZM Hrob schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ½ nemovitých věcí – pozemků parcelní
číslo st. 133/3, st. 133/6, st. 133/7, st. 133/8, st. 503/2, vše v k.ú.Hrob, včetně všech
součástí a příslušenství (stavby, zpevněné plochy, inženýrské sítě, oplocení, porosty) od
paní xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, PSČ 434 01 (podíl ¼ ) za cenu 243.000,- Kč
a od pana xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxx, xxxxxxxx, PSČ 434 01 (podíl ¼ ) za cenu 243.000,Kč, a znění kupní smlouvy. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
14/17/22 ZM Hrob stahuje bod č. 10.6b z programu dnešního jednání a překládá ho do dalšího
jednání ZM
14/17/23 ZM Hrob stanovuje, v souladu s nařízením č. 37/2003 Sb., odměny neuvolněným
zastupitelům: člen zastupitelstva 599,- Kč, člen výboru 1176,- Kč, předseda výboru
1442,- Kč, člen rady města 1641,- Kč

____________________
Karel Hirsch, starosta

Stránka 2 ze 2

