MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Jiří Kudláček

Okruh zpracovatelů:

Vedoucí odborů

Zpracoval:

Alena Kadlecová

Název bodu:

Kontrola plnění usnesení

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 12.9.2019 bez připomínek/s připomínkami uvedenými v zápise.

Důvodová zpráva:
Zpráva pro Zastupitelstvo města - kontrola úkolů s termínem plnění k 12. 9. 2019
Za zprávu odpovídá: PhDr. Vladimír Juračka
1
Bod usnesení 112/2019
3
25. 4. 2019
Participativní rozpočet
ukládá
radě města jmenovat pracovní komisi pro hodnocení návrhů podaných v rámci
participativního rozpočtu.
Prodloužení termínu do 12. 9. 2019: návrhy pro hodnocení jsou podávány do konce
září 2019 a do té doby bude ustanovena také pracovní komise.
Odpovídá:
PhDr. Vladimír Juračka
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 2
Bod usnesení 103/2019
2
25. 4. 2019
Prodej a výkup pozemků v k.ú. Středolesí
schvaluje
výkup části pozemku parc.č. 14 zahrada, díl "A" o výměře cca 85 m2 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy, zapsaného na LV č. 12 pro k.ú. Středolesí z vlastnictví pana do vlastnictví
města Hranic za cenu 112 Kč/m2
za podmínek:
- podmínkou uzavření kupní smlouvy je uzavření kupní smlouvy mezi městem Hranice jako
prodávajícím a panem kupujícím na prodej části pozemku parc. č. 828/3 ostatní plocha
ostatní komunikace, díl díl "B" o výměře cca 85 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú.
Středolesí za cenu 130 Kč/m2;
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, sepisem kupních smluv a jejich
vkladem do katastru nemovitostí uhradí účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí
jednu polovinu těchto nákladů a uhradí také jednu polovinu těchto nákladů;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva;
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem;
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 3
Bod usnesení 130/2019
1
25. 4. 2019
Prodej a výkup pozemků v k.ú. Hranice - rekonstrukce komunikace Pod Bílým
kamenem
schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 2468 ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu č.
4874-73/2018 ze dne 29.5.2018 č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek
parc.č. 2468/2 o výměře 66 m2
žadatel:
cena prodeje: 380 Kč/m2
za podmínek:
- s kupní smlouvou bude současně uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a městem
Hranice jako kupujícím ve věci prodeje části pozemku parc. č. 2084/6 ostatní plocha v k.ú.
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Hranice, dle geometrického plánu č. 4874-73/2018 ze dne 29.5.2018 č. 59/2018 který je
přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2084/15 o výměře 25 m2 za cenu 380 Kč/m2
- náklady spojené se sepisem kupních smluv a jejich vkladem do katastru nemovitostí uhradí
účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a xxx,
uhradí také jednu polovinu těchto nákladů;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva,
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem.
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 4
Bod usnesení 130/2019
2
25. 4. 2019
Prodej a výkup pozemků v k.ú. Hranice - rekonstrukce komunikace Pod Bílým
kamenem
schvaluje
výkup části pozemku parc. č. 2084/6 ostatní plocha v k.ú. Hranice, dle geometrického plánu
č. 4874-73/2018 ze dne 29.5.2018 č. 59/2018 který je přílohou č. 2 označený jako pozemek
parc.č. 2084/15 o výměře 25 m2 z vlastnictví, za cenu 380 Kč/m2
za podmínek:
- s kupní smlouvou bude současně uzavřena kupní smlouva mezi městem Hranice jako
prodávajícím a kupujícím ve věci prodeje části pozemku parc.č. 2468 ostatní plocha v k.ú.
Hranice, dle geometrického plánu č. 4874-73/2018 ze dne 29.5.2018 č. 59/2018 který je
přílohou č. 2 označený jako pozemek parc.č. 2468/2 o výměře 66 m2
- náklady spojené se sepisem kupních smluv a jejich vkladem do katastru nemovitostí uhradí
účastníci společně s tím, že město Hranice uhradí jednu polovinu těchto nákladů a
kupujícíuhradí také jednu polovinu těchto nákladů;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva,
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 5
Bod usnesení 130/2019
3
25. 4. 2019
Prodej a výkup pozemků v k.ú. Hranice - rekonstrukce komunikace Pod Bílým
kamenem
schvaluje
zřízení služebnosti pro strpění zřízení, umístění a provozování opěrné zídky ( stavbě v
katastru nemovitostí neevidované) a dále pro strpění vstupu za účelem provádění veškerých
oprav a běžné údržby opěrné zídky v rozsahu dle geometrického plánu č. 4874-73/2018 ze
dne 29.5.2018, který je přílohou č. 2 ve prospěch pozemku parc. č. 2078/15 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 4874-73/2018 ze dne 29.5.2018, který je přílohou č. 2 zatěžující
pozemek parc. č. 2084/6 v k.ú. Hranice
oprávněný:

město Hranice
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povinný:
cena:

3.000 Kč ( 500 Kč z každý započatý metr m2 věcného břemene)

podmínky:
- náklady spojené s vkladem smlouvy hradí oprávněný;
- cena za zřízení věcného břemene bude uhrazena nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu
smlouvy posledním účastníkem;
- návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán až po úhradě ceny;
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 6
Bod usnesení 138/2019
1
20. 6. 2019
Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 27 o vel. 1+1 o
výměře 43,85 m2, I. ktg.
schvaluje
postoupení pohledávky, kterou má město Hranice za svým již vystěhovaným nájemníkem
bytu v Hranicích, Struhlovsko čp. 1536, byt č. 27 o vel. 1+1 o výměře 43,85 m2, 1. nadzemní
podlaží, I. ktg, s následným uzavřením nájemní smlouvy, dle specifikace uvedené v
důvodové zprávě ve výši: 84 053 Kč
žadateli:
za cenu: 84 053 Kč
za podmínek:
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné
náklady spojené se zřízením nového odběrného místa pro odběr elektrické energie, dle
platných cenových předpisů;
žadatel o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit městu Hranice případné
náklady na opravu předmětného bytu;
v případě, že žadatel od žádosti odstoupí před, popř. po rozhodnutí zastupitelstva
města o postoupení pohledávky z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky o postoupení
pohledávky, uhradí smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
v případě, že vybraný žadatel neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky nejpozději
do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy a neuhradí doplatek za postoupení pohledávky
nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o postoupení pohledávky vlastním
zaviněním, pozbude usnesení zastupitelstva města platnosti a vybraný žadatel se zavazuje
uhradit městu Hranice smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
po podpisu smlouvy o jistotě a její úhradě uzavře Město Hranice, zastoupené
správcem nemovitostí Ekoltes Hranice, a.s., s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na
dobu určitou dle „Zásad pro hospodaření s bytovým fondem ve vlastnictví města Hranic“
v případě, že smlouva o jistotě včetně její úhrady a nájemní smlouva nebudou ze
strany vybraného žadatele uzavřeny nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne provedení
úhrady doplatku dohodnuté částky za postoupení pohledávky, pozbude usnesení
zastupitelstva města o označení za nájemce platnosti a vybraný žadatel se zavazuje uhradit
městu Hranice smluvní pokutu ve výši dohodnuté částky za postoupení pohledávky a město
Hranice má právo označit nového nájemce bytu;
výše jistoty je určena ve smyslu ustanovení § 2254 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve výši trojnásobku měsíčního nájemného;
zájemce o postoupení pohledávky bere na vědomí, že právo na vydání
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bezdůvodného obohacení se promlčuje ve lhůtách dle § 638 z.č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
2. schvaluje
přidělení bytu v Hranicích, Stuhlovsko čp. 1536, byt č. 27 o vel. 1+1, I. ktg
žadateli:
za podmínek: uvedených v bodě 1. tohoto usnesení
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Pešanová Michaela, vedoucí odboru
7
Bod usnesení 143/2019
1
20. 6. 2019
Žádost o mimořádnou dotaci - Charita Hranice
schvaluje
přidělení částky ve výši 150 000,- Kč, která byla ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019
vyhrazena pro Charitu Hranice IČO: 451 803 26, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice,
jako příspěvek na činnost pro rok 2019, a to dle důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Pešanová Michaela, vedoucí odboru
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Pešanová Michaela, vedoucí odboru
8
Bod usnesení 143/2019
2
20. 6. 2019
Žádost o mimořádnou dotaci - Charita Hranice
schvaluje
uzavření smlouvy č. 02-2019024, o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení
uzavřenou mezi Městem Hranice, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské nám 1, 753 01
Hranice a Charitou Hranice, IČO: 451 803 26, se sídlem Purgešova 1399, 753 01 Hranice,
pro rok 2019, a to ve znění uvedeném v Příloze č. 2.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Pešanová Michaela, vedoucí odboru
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Pešanová Michaela, vedoucí odboru
9
Bod usnesení 143/2019
3
20. 6. 2019
Žádost o mimořádnou dotaci - Charita Hranice
pověřuje
starostu Města Hranice podpisem smlouvy uvedené v bodě č. 2
Splněno v termínu
Odpovídá:
Pešanová Michaela, vedoucí odboru
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 10
Bod usnesení 145/2019
1
20. 6. 2019
Finanční záležitosti ZŠ - "Pastelkovné"
schvaluje
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zvýšení příspěvku na provoz z rozpočtu města v roce 2019 o účelový příspěvek na
"Pastelkovné" dle důvodové zprávy takto:
Základní škola Hranice, 1. maje, příspěvková organizace, IČO: 49558609 o 76 000 Kč na
celkových 3 936 000 Kč,
Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO:
14618141 o 45 000 Kč na celkových 4 161 000 Kč,
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO:
14618575 o 34 000 Kč na celkových 5 195 000 Kč,
Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, IČO: 43541496 o 25 000
Kč na celkových 3 066 000 Kč.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 11
Bod usnesení 147/2019
1
20. 6. 2019
Úprava křižovatky silnice II/440 (Purgešova a Tř. 1. máje) a místních komunikací
Zborovská a Komenského v Hranicích
schvaluje
zpracování projektové dokumentace na úpravu křižovatky silnice II/440 (Purgešova a Tř. 1.
máje) a místních komunikací Zborovská a Komenského v Hranicích, dle důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina; Kuchta Marek 12
Bod usnesení 148/2019
1
20. 6. 2019
Revitalizace areálu letního kina v Hranicích
schvaluje
záměr revitalizace areálu letního kina v Hranicích s možným rozdělením realizace na etapy
dle důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina; Kuchta Marek
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 13
Bod usnesení 152/2019
1
20. 6. 2019
Realizace opatření Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Velká u Hranic
schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc.č. 3133 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 5.606 m2
v k.ú. Velká u Hranic z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Hranic za
podmínek uvedených ve smlouvě viz. příloha č.3
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 14
Bod usnesení 155/2019
1
20. 6. 2019
Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. st. 2835 v k. ú. Hranice
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schvaluje
prodej id. 1/2 parc. č. 2835 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 19 m2 v k. ú.
Hranice
žadatel:

Blanka Tomalová, bytem Hranice I - Město, Tř. 1. máje 1723

cena prodeje: 500 Kč/m2
za podmínek:
- na pozemku se nachází stavba patrových garáží, které nejsou v majetku města Hranic,
přičemž stavby garáží nejsou předmětem prodeje,
- vlastníci garáží mají zákonné předkupní právo podle § 3056 OZ
-zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady;
-v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude nemovitost prodána, jistota
bude vrácena a to do 14 dnů ode dne usnesení o prodeji;
-pokud zájemce od žádosti odstoupil před rozhodnutím popř. po rozhodnutí zastupitelstva
města o prodeji předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje,
zájemce uhradí smluvní pokutu ve výši jistoty;
-v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude nemovitost prodána, jistota
bude brána jako částečná úhrada kupní ceny;
-nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí a náklady spojené s ověřením podpisu před podpisem kupní smlouvy, nejpozději
však při podpisu kupní smlouvy;
-nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
Nabyvatel uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy kupní smlouvu
podepíše. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude
usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a nabyvatel se
zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty a prodávající má právo od
smlouvy odstoupit;
-smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva;
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 15
Bod usnesení 157/2019
1
20. 6. 2019
Záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 v k.ú. Hranice
neschvaluje
záměr na prodej části pozemku parc.č. 2438/1 ostatní plocha ostatní komunikace, díl "A" o
výměře cca 15 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, zapsaný na LV č. 3182 pro k.ú. Hranice.
výchozí cena prodeje: cena v místě a čase obvyklá ke dni schválení prodeje
za podmínek:
- zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady města;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost

7

prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
- pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny;
- nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu, náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60
dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto
podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit;
- nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
- zájemce bere na vědomí vyjádření odboru rozvoje města MěÚ Hranice zn.: 37340/2019 ze
dne 16.4.2019
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 16
Bod usnesení 158/2019
1
20. 6. 2019
Záměr na prodej části pozemku parc.č. 1917/4 v k.ú. Drahotuše
neschvaluje
záměr na prodej částí pozemku parc.č. 1917/4 ostatní plocha jiná plocha, díl "A" o výměře
cca 25 m2, díl "B" o výměře cca 6 m2, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, zapsaného na LV č.
1328 pro k.ú. Drahotuše
výchozí cena prodeje: cena v místě a čase obvyklá ke dni schválení prodeje
za podmínek:
- zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady města;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
- pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny;
- nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu, náklady na vypracování geometrického plánu a příp. náklady na
vypracování znaleckého posudku nejpozději do 60 dnů ode dne kdy kupní smlouvu
podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele pozbude
usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se
zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo
od kupní smlouvy odstoupit;
- nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
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nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 17
Bod usnesení 159/2019
1
20. 6. 2019
Záměr na prodej částí pozemků parc.č. 829/3 a parc.č. 846/1 v k.ú. Středolesí
neschvaluje
záměr na prodej části pozemku parc. č. 829/3 ostatní plocha ostatní komunikace, díl "A" o
výměře cca 80 m2 a části pozemku parc.č. 846/1 ostatní plocha ostatní komunikace díl "B" o
výměře cca 25 m2, zapsaných na LV č. 85 pro k.ú. Středolesí dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy
výchozí cena prodeje: za cenu v místě a čase obvyklou ke dni schválení prodeje (cena
pozemků v místě a čase obvyklá pro rok 2019 činí 130 Kč/m2)
za podmínek:
- zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním prodeje v zastupitelstvu města
sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve výši 10% z výchozí ceny
stanovené usnesením rady města;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o prodeji
předmětné nemovitosti;
- pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
- v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města bude předmětná nemovitost
prodána, složená jistota bude považována za zálohu kupní ceny;
- nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu, náklady na vypracování geometrického plánu nejpozději do 60
dnů ode dne kdy kupní smlouvu podepíše. V případě, že nedojde ke splnění těchto
podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji
předmětné nemovitosti platnosti a nabyvatel se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši složené jistoty a prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit;
- nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;
- smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad kupní smlouvy bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
- zájemce bere na vědomí vyjádření odboru rozvoje města MěÚ Hranice zn.: 44407/2019 ze
dne 26.3.2019
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Jiří Kudláček 18
Bod usnesení 161/2019
2
20. 6. 2019
Osadní výbory
jmenuje
nového člena Osadního výboru Hranice III – Rybáře Ing. Davida Tomečku
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Splněno v termínu
Odpovídá:
Jiří Kudláček
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 19
Bod usnesení 151/2019
1
20. 6. 2019
Management hospodaření s energií
schvaluje
- komplexní spolupráci v oblasti Implementace systému managementu hospodaření,
Energetického posouzení budov za účelem získání úspor, Služby energetického posouzení
manažera dle ISO 50001 a externího energetika
- rozpočtové opatření:
a)
odd. par. 3613 pol. 5169 ORJ 7 ORG 300000000000
b)
odd. par. 4357 pol. 5901 ORJ 6 ORG 200000000380

+462.825,- Kč
-462.825,- Kč

Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 20
Bod usnesení 151/2019
2
20. 6. 2019
Management hospodaření s energií
ukládá
Odboru správy majetku zapracovat do rozpočtu města na rok 2020 provozní náklady na
management hospodaření s energií
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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