Souhrnné usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 15. září 2021
17/21/1

ZM Hrob schvaluje program jednání

17/21/2

ZM Hrob schvaluje návrhovou komisi

17/21/3

ZM Hrob schvaluje ověřovatele zápisu

17/21/4

ZM Hrob schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 23.6.2021

17/21/5

ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (63.-66.)

17/21/6

ZM Hrob schvaluje rozpočtová opatření č.17/2021–č.20/2021 navýšení rozpočtu o
částku 833.017,- Kč.

17/21/7

ZM Hrob bere na vědomí čerpání finančních prostředků města za období
01-08/2021.

17/21/8

ZM Hrob schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi Karlu
Hirschovi ve výši jedné měsíční odměny za mimořádné zásluhy při přípravě,
průběhu a úspěšném dokončení stavby „Dostavba školní tělocvičny Hrob“.

17/21/9

ZM Hrob projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Stropník za rok 2020.

17/21/10

ZM Hrob schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 59/1 o výměře 1271 m2 v
k.ú. Hrob (dle GP č. 532-15018/2015) manželům xxxxxx, nar. xxxxxxx
a xxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Teplice, za zbývající
část kupní ceny (tj. 102.951,- Kč vč. DPH + náklady spojené s prodejem) dle
Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy z 24.5.2016 uzavřené na základě
usnesení ZM č. 10/16/8 z 13.4.2016

17/21/11

ZM Hrob schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 59/1 o výměře 2019 m2 v
k.ú. Hrob (dle GP č. 620-18068/2018) manželům xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx
a xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, oba xxxxxxxxxxxxx,
Teplice, za kupní cenu 272.565,- Kč + náklady spojené s prodejem dle Smlouvy
o budoucí kupní smlouvě z 27.8.2018 uzavřené na základě usnesení ZM č.
20/18/20 z 18.6.2018

17/21/12

ZM Hrob schvaluje zřízení práva stavby rodinného domu s následným prodejem
k části pozemku p.č. 405 o výměře 923 m2 (p.č. 405/4 dle GP č. 287-20297/2020)
v k.ú.Verneřice u Hrobu manželům xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxx a xxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxx, Hrob, za cenu 750,- Kč/m2 + DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu stavby rodinného domu na dobu 5
let a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle platných Pravidel pro prodej
nemovitého majetku města Hrob

17/21/13

ZM Hrob schvaluje zřízení práva stavby rodinného domu s následným prodejem
k části pozemku p.č. 405 o výměře 714 m2 (p.č. 405/5 dle GP č. 287-20297/2020)
a pozemku p.č. 390/44 o výměře 235 m2, vše k.ú. Verneřice u Hrobu, manželům
xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba bytem
1

xxxxxxxxxxxx, Hrob, za cenu 500,- Kč/m2 + DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o právu stavby rodinného domu na dobu 5 let a smlouvy o smlouvě
budoucí kupní dle platných Pravidel pro prodej nemovitého majetku města Hrob
17/21/14 ZM Hrob schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva Městu Hrob k částem
pozemků p.č. 345/1 o výměře 173 m2 a p.č. 340 o výměře 51 m2 (p.č. 345/3 dle GP
č. 696-113/2021), vše k.ú. Hrob, od pana xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxx, Háj u Duchcova
17/21/15 ZM Hrob revokuje usnesení č. 16/21/16 ze dne 23.6.2021 (z důvodu jiných výměr
pozemků)
17/21/16 ZM Hrob schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Hrob bez vzájemných doplatků –
část p.č. 111/2 (cca 64 m2), jejímž vlastníkem je Město Hrob za část p.č. 111/1 (cca
32 m2), jejímž vlastníkem jsou manželé xxxxxxxxxxxxx, oba
bytem, xxxxxxxxx, Hrob. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí manželé
xxxxxxxxxxxx
17/21/17 ZM Hrob schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Hrob bez vzájemných doplatků –
část p.č. 325/5 (cca 90 m2), jejímž vlastníkem je Město Hrob za části st.233 a st.234
(cca 40 m2), jejichž vlastníky jsou p. xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxx, Hrob (½) a xxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Teplice (½). Náklady spojené se směnou pozemků uhradí
pan xxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx.

Ing. Jiří Fürst v.r.
starosta města
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