MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2020

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 20.2.2020 bez připomínek/ s připomínkami uvedenými v zápise.

Důvodová zpráva:
Zpráva pro Zastupitelstvo města - kontrola úkolů s termínem plnění 20.2.2020
Za zprávu odpovídá: Kudláček Jiří, starosta
1
Bod usnesení 67/2019
4
7. 2. 2019
Rekonstrukce areálu společnosti Ekoltes – schválení dalšího postupu
apeluje
na Radu města Hranic při působnosti valné hromady společnosti EKOLTES Hranice, a. s.,
aby neprodleně zahájila přípravu projektu III. etapy skládky v lokalitě Jelení vrch s cílem
získat stavební povolení do konce roku 2020.
Je vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace III.
etapy skládky TKO s termínem ukončení 17.2.2020
Odpovídá:
Kudláček Jiří, starosta
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Miroslav Mann, velitel městské policie
2
Bod usnesení 89/2019
2
7. 3. 2019
Navýšení počtu zaměstnanců Městské policie Hranice
stanovuje
počet funkčních míst na Městské policii Hranice k 01.05.2019 na 27.
Prodloužení kontrolního termínu do v závislosti na vybudování radarových stanovišť.
Odpovídá:
Miroslav Mann, velitel městské policie
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Macháčková Alena, referent 3
Bod usnesení 100/2019
1
25. 4. 2019
PILOTNÍ PROJEKT SMART CITY – Datové centrum, chytré veřejné osvětlení a
inteligentní parkovací systém v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží
schvaluje
realizaci tohoto pilotního projektu v lokalitě u vlakového a autobusového nádraží a
rozpočtové opatření:
a)
odd.§ 2219 pol. 6313 orj 8
org 92 19040 000000
+ 1.700.000 Kč
b)
odd.§ 6399 pol. 6901 orj 16 org 70 00000 000000
- 1.700.000 Kč
ad a) investiční příspěvek na vybodování inteligentního parkovacího systému
ad b) snížení investiční rezervy města
V současné době Ekolstes, a.s. zajistil projekt a zahajuje výběrové řízení na
zhotovitele. Realizace bude dokončena do srpna 2020. Kontrolní termín je prodloužen
do 17. 9. 2020.
Odpovídá:
Macháčková Alena, referent
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Macháčková Alena, referent 4
Bod usnesení 169/2019
1
12. 9. 2019
Podání žádosti o dotaci - Zelená střecha
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci 119. výzvy Operačního programu Životní prostředí a
spolufinancování akce ve výši min. 15% způsobilých nákladů akce.
Z důvodu, že ještě není kompletní PD se podání žádosti posune do května 2020.
Odpovídá:
Macháčková Alena, referent
Podklady vypracoval:
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Za zprávu odpovídá: Macháčková Alena, referent 5
Bod usnesení 175/2019
1
12. 9. 2019
Elektrické koloběžky - podpora ekologické dopravy v Hranicích
schvaluje
zajištění služby provozování elektrokoloběžek v Hranicích v roce 2020
Splněno v termínu
Odpovídá:
Macháčková Alena, referent
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 6
Bod usnesení 182/2019
1
12. 9. 2019
Darovací smlouva - část parc.č. 1905/2 v k.ú. Hranice
schvaluje
uzavření darovací smlouvy ve věci bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 1905/2
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 4982-8/2019 ze dne 11.4.2019 označené jako
pozemek parc.č. 1905/3 ostatní plocha o výměře 62 m2, v k.ú. a obci Hranice z vlastnictví
Olomouckého kraje, ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy darovací smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 7
Bod usnesení 183/2019
1
12. 9. 2019
Převod pozemků pod "chodníky a zastávkami v ul. Tř. generála Svobody" v k.ú.
Hranice a v k.ú. Teplice nad Bečvou
schvaluje
bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2463/1 v k.ú. Hranice dle geometrického plánu č.
4969-7021/2019 ze dne 14.2.2019 označené jako pozemky parc. č. 2463/9 ostatní plocha o
výměře 3.365 m2 a parc. č. 2463/10 ostatní plocha o výměře 1.199 m2 vše k.ú. Hranice a
části pozemku parc.č. 692/1 v k.ú. Teplice nad Bečvou dle geometrického plánu č. 4967022/2019 označený jako pozemek parc. č. 692/5 ostatní plocha o výměře 102 m2 v k.ú.
Teplice nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Hranic.
Nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Juračka Vladimír, 1. místostarosta města 8
Bod usnesení 190/2019
1
12. 9. 2019
Oživení náměstí Hranice
ukládá
radě města znovu projednat postup oživení náměstí v Hranicích a předložit společný návrh
se spolkem "Živé Hranické náměstí", ke schválení zastupitelstvu města ke dni 17.10. 2019
Na zastupitelstvu města dne 20.2.2020 bude podána písemná informace (na stůl) o
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daném stavu postupu oživení náměstí v Hranicích.
Odpovídá:
Juračka Vladimír, 1. místostarosta města
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 9
Bod usnesení 233/2019
1
14. 11. 2019
Prodej pozemků parc.č. 479/10, parc.č. 479/11 v k.ú. Lhotka u Hranic
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 479/10 ostatní plocha zeleň o výměře 76 m2 a pozemku parc.č.
479/11 ostatní plocha jiná plocha o výměře 35 m2, zapsaných na LV č. 53 pro k.ú. Lhotka u
Hranic
žadateli:

cena prodeje:

200 Kč/m2

za podmínek:
- 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 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
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;
- poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Macháčková Alena, referent 10
Bod usnesení 255/2019
1
12. 12. 2019
Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa, 1. část
schvaluje
podání žádosti o dotaci na projekt "Regenerace panelového sídliště Struhlovsko, 2. etapa 1. část" dle nařízení vlády 390/2017 Sb. v rámci výzvy Státního fondu rozvoje bydlení na
regeneraci veřejných prostranství na sídlištích.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Macháčková Alena, referent
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Macháčková Alena, referent 11
Bod usnesení 239/2019
1
12. 12. 2019
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Program rozvoje města Hranic na roky 2020-2030, schválení strategického dokumentu
schvaluje
strategický dokument "Program rozvoje města Hranic na roky 2020-2030"
Splněno v termínu
Odpovídá:
Macháčková Alena, referent
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Pešanová Michaela, vedoucí odboru
12
Bod usnesení 240/2019
1
12. 12. 2019
Schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s
rozšířenou působností Hranice na období 2020 až 2022
schvaluje
konečnou verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce
s rozšířenou působností pro Hranice na období 2020 až 2022, dle důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Pešanová Michaela, vedoucí odboru
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 13
Bod usnesení 247/2019
1
12. 12. 2019
Aktualizace Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města
schvaluje
aktualizaci Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města dle důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 14
Bod usnesení 248/2019
1
12. 12. 2019
Finanční záležitosti Domova seniorů
ukládá
Domovu seniorů Hranice, příspěvková organizace, IČO: 70876541 odvod do rozpočtu města
- snížení příspěvku na provoz v roce 2019 ve výši 800 000 Kč na celkovou výši příspěvku na
provoz 5 000 000 Kč dle důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 15
Bod usnesení 248/2019
2
12. 12. 2019
Finanční záležitosti Domova seniorů
schvaluje
rozpočtové opatřeni:
ad a) odd. § 4357 pol. 5331 orj. 06 org. 20 00000 00 0380
- 800 000 Kč
ad b) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0000
+ 800 000 Kč
a) uložený odvod - snížení příspěvku na provoz Domovu seniorů Hranice v roce 2019
b) navýšení rezervy města
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
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Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 16
Bod usnesení 248/2019
3
12. 12. 2019
Finanční záležitosti Domova seniorů
schvaluje
poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu města v roce 2019 Domovu seniorů Hranice,
příspěvková organizace, IČO: 70876541 ve výši 800 000 Kč na nákup užitkového vozidla pro
pečovatelskou službu dle důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Vojtěch Bušina 17
Bod usnesení 248/2019
4
12. 12. 2019
Finanční záležitosti Domova seniorů
schvaluje
rozpočtové opatřeni:
ad a) odd. § 4357 pol. 6351 orj. 06 org. 20 00000 00 0380
ad b) odd. § 6399 pol. 5901 orj. 16 org. 70 00000 00 0000
a) investiční příspěvek Domovu seniorů Hranice
b) snížení rezervy města

+ 800 000 Kč
- 800 000 Kč

Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Vojtěch Bušina
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Vladimír Zemek 18
Bod usnesení 249/2019
4
12. 12. 2019
Investiční příspěvek na pořízení přenosného oscilačního monitoru s příslušenstvím
pro speciální hašení a záchranářských nosítek SKED pro Hasičský záchranný sbor
Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, požární stanici Hranice
ukládá
odboru finančnímu zapracovat odpovídající částku do návrhu investičního rozpočtu na rok
2020.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Vladimír Zemek
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Dagmar Čabalová
19
Bod usnesení 250/2019
3
12. 12. 2019
Žádost o finanční příspěvek - vodovodní řád
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí a vyúčtování dotace mimo dotační řízení na vybudování vodovodního
řádu v předloženém znění a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Dagmar Čabalová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 20
Bod usnesení 256/2019
1
12. 12. 2019
Prodej části pozemku parc. č. 1311/2 v k.ú. Drahotuše - Teplo Hranice, s.r.o.
schvaluje
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prodej části pozemku parc. č. 1311/2 ostatní plocha jiná plocha, díl "A", zapsaného na LV
1328 pro k.ú. Drahotuše dle geometrického plánu č. 1063-85/2019 ze dne 24.7.2019
označené jako parc.č.st. 2550 v k.ú. Drahotuše (příloha č. 2 důvodové zprávy)
žadateli: Teplo Hranice, s.r.o., IČO: 294 60 450
Tepelská 137/3, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
za cenu: 1.000,- Kč/m2 včetně DPH
za podmínek:
- pokud nabyvatel od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o
prodeji předmětné nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce
uhradí smluvní pokutu ve výši zaplacené jistoty;
- nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy, s vypracováním
geometrického plánu, vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí a ověření podpisů;
- nabyvatel podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy
a uhradí celou kupní cenu, náklady spojené se sepisem kupní smlouvy, s vypracováním
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;
- 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 nemovitých věcí je nabyvatel vlastnického práva.
- nabyvatel bere na vědomí, že kupní smlouva bude obsahovat ustanovení o předkupním
právu s věcnými účinky s tím, že nabyvatel a jeho právní nástupci v případě, že pozemek
nebudou potřebovat pro svou činnost, pozemek za stejných podmínek převedou zpět na
město Hranice
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 21
Bod usnesení 257/2019
1
12. 12. 2019
Prodej pozemku parc.č. 1098/24 v k.ú. Slavíč
schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1098/24 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 328 m2 v k. ú. Slavíč
(díl "A" o výměře cca 298 m2 a díl "B" o výměře cca 30 m2) dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
žadatel:
cena prodeje:

100 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
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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 a příp. náklady na vypracování geometrického plánu a 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
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;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva;
- žadatel bere na vědomí, že pozemek se nachází v aktivní zóně záplavového území řeky
Bečvy, což snižuje jeho využitelnost a možnost umisťovat stavby a zařízení, nelze zde
umisťovat oplocení (kromě ohradníků) nebo zahrádky.
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 22
Bod usnesení 258/2019
1
12. 12. 2019
Prodej pozemků parc.č.st. 1644/2 a parc.č.st. 1644/11 v k.ú. Hranice
schvaluje
prodej pozemků:
- parc. č. st. 1644/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Hranice
žadatel:
- parc.č. st. 1644/11zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v k.ú. Hranice
žadatel:
cena prodeje: 500,-Kč/m2
za podmínek:
-na pozemcích se nachází stavby garáží ve vlastnictví fyzických osob, které mají zákonné
předkupní právo k pozemku dle §3056 OZ;
- 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 a příp. náklady na vypracování znaleckého posudku nejpozději do
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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;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva;
a pověřuje starostu města k podpisu smluv.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 23
Bod usnesení 260/2019
1
12. 12. 2019
Prodej pozemků parc.č.st. 738 a parc.č.st. 740 vše v k.ú. Drahotuše
schvaluje
prodej pozemků:
- parc. č. st. 738 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Drahotuše
žadatel:
- parc.č. st. 740 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Drahotuše
žadatel:
cena prodeje:

ve výši 500 Kč/m2

za podmínek:
-na pozemcích se nachází stavby garáží ve vlastnictví fyzických osob, které mají zákonné
předkupní právo k pozemku dle §3056 OZ;
- 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 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
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;
- poplatníkem daně z nabytí je nabyvatel vlastnického práva
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a pověřuje starostu k podpisu smluv.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 24
Bod usnesení 262/2019
1
12. 12. 2019
Výkup pozemku parc. č. 1594/1 v k. ú. Drahotuše
schvaluje
výkup pozemku parc. č. 1594/1 zahrada o výměře 280 m2 zapsaného na LV č. 1237 pro k.ú.
Drahotuše z vlastnictví pana, do vlastnictví města Hranic,
za cenu:

250 Kč/m2

za podmínek:
- náklady spojené s výkupem pozemku uhradí město Hranice.
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy posledním účastníkem
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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