Souhrnné usnesení
z 20.zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 20. dubna 2022
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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 9.3.2022
ZM Hrob bere na vědomí zprávu z jednání RM (79.-82.)
ZM Hrob schvaluje úpravu prvotního rozpisu schváleného rozpočtu na rok
2022 – přesun z položky 2460 ve výši 211.000,- Kč na položku 4134 § 6330 ve
výši 211.000,- Kč. Záznam o úpravě je zveřejněn i na úřední desce.
ZM Hrob stanovuje počet členů zastupitelstva města Hrob pro volební období
2022-2026 na 15 členů.
ZM Hrob schvaluje poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení paní xxxxxxx
xxxxxxx, nar. xxxxxxxxx (½) a panu xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx (½),
oba bytem xxxxxxx, Hrob, a to ve výši 200.000,- Kč na opravu fasády domu
č.p.xxxxx v ul. xxxxx s tím, že ručitelem za úvěr bude paní xxxxxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 45/1 o výměře 2230 m2
v k.ú. Hrob (nejedná se o nepotřebný pozemek, možná budoucí změna využití)
ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 265/1 o výměře cca
1038 m2 v k.ú. Hrob (jedná se o součást rozvojové plochy pro bydlení, pro
kterou musí být před případným prodejem zpracována studie zastavitelnosti a
vydáno územní rozhodnutí o dělení pozemků na jednotlivé funkční plochy)
ZM Hrob schvaluje záměr vzniku obecně prospěšné společnosti, jakožto
společného projektu obcí Košťany, Hrob, Jeníkov, za účelem revitalizace
veřejného prostoru v oblasti vodních nádrží Barbora a Otakar a pověřuje
starostu zahájením přípravných prací pro vznik této společnosti a předložením
do dalšího zastupitelstva ke schválení.
ZM Hrob neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 271/2 o výměře 1072 m2
v k.ú. Hrob (nejedná se o nepotřebný pozemek, součást možné budoucí
rozvojové plochy)
ZM Hrob nesouhlasí se zápisem stavby zahradní chatky o zastavěné ploše
16 m2 do katastru nemovitostí pro xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, na obecním pozemku p.č. 912/2 v k.ú. Hrob

Ing. Jiří Fürst
starosta města
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