Souhrnné usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Hrob ze dne 15. června 2011
ZM Hrob :
6/11/1
6/11/2
6/11/3
6/11/4
6/11/5
6/11/6

ZM schvaluje program jednání
ZM schvaluje návrhovou komisi
ZM schvaluje ověřovatele zápisu
ZM schvaluje kontrolu usnesení ze zasedání ZM ze dne 20.4.2011
ZM bere na vědomí zprávu z jednání RM (11.-15.)
ZM schvaluje závěrečný účet města Hrob za rok 2010 s výhradami, na jejichž
základě přijímá nápravná opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků
6/11/7 ZM schvaluje rozpočtová opatření č.3/2011 - 7/2011
6/11/8 ZM revokuje usnesení č.3/10/8 ze dne 15.12.2010
6/11/9 ZM pověřuje RM Hrob prováděním rozpočtových opatření mezi paragrafy do
výše 100.000,- Kč
6/11/10 ZM neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 568/5 o výměře 279 m2, p.p.č. 568/6 o
výměře 262 m2 a p.p.č. 568/7 o výměře 378 m2 , vše k.ú. Hrob
6/11/11 ZM neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 290/3 o výměře 944 m2 a p.p.č. 299/2 o
výměře 423 m2 v k.ú. Hrob
6/11/12 ZM neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 111/2 o výměře cca 110 m2
v k.ú. Hrob
6/11/13 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 580/6 o výměře 1164 m2 v k.ú. Hrob
6/11/14 ZM schvaluje záměr prodeje p.p.č. 582/3 o výměře 1560 m2 v k.ú. Hrob
6/11/15 ZM schvaluje prodej p.p.č. 77/2 o výměře 145 m2 v k.ú. Hrob (dle GP č.38133/2011) za cenu 100 Kč/m2 a náklady spojené s prodejem panu Štefanu
Račkovičovi a paní Marii Račkovičové, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
6/11/16 ZM souhlasí s prodejem majetku města formou aukce pro další období. Řízením
aukce je pověřen starosta, místostarosta nebo MR určený zastupitel města
6/11/17 ZM souhlasí se zajištěním bezpečnosti města Hrob firmou SAM Security spol.
s r.o. v období 15.6.-31.8.2011
6/11/18 ZM souhlasí se spolufinancováním projektu v částce 4200,- Kč včetně DPH,
jako spoluúčast na vypracování povodňového plánu
6/11/19 ZM nesouhlasí s poskytnutím částky 19 255,- Kč + 20% DPH na monitoring
vodních toků Bouřlivák, Křižanovský a Domaslavický potok.
6/11/20 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrob č.1/2011 ze dne 15.6.2011,
která mění Obecně závaznou vyhlášku města Hrob č.2/2008 ze dne 10.12.2008,
která mění Obecně závaznou vyhlášku města Hrob č. 1/2008 ze dne 10.9.2008 o
zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
6/11/21 ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na zřízení kompostárny s finanční
spoluúčastí města 10%
6/11/22 ZM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-4008761-1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín pro
uložení kabelového vedení NN a jistící skříně na p.p.č. 390/42, 390/58 a 537 v k.ú.
Verneřice u Hrobu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
……………………………..
Jan Zelenka, starosta

