MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 30. 6. 2022

Bod programu:

2

Předkládá:

Rada města

Okruh zpracovatelů:

Vedoucí odborů

Zpracoval:

Vedoucí odborů

Název bodu:

Kontrola plnění usnesení

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 30.6.2022 v předloženém znění/s připomínkami uvedenými v
zápise.

Důvodová zpráva:
Zpráva pro Zastupitelstvo města - kontrola úkolů s termínem plnění k 30.6.2022
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 1
Bod usnesení 708/2022
1
28. 4. 2022
Záměr prodat část pozemku parc. č. 2321 v k. ú. Velká u Hranic
neschvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 2321 ostatní plocha, jiná plocha díl "A" o výměře cca
130 m2 v k.ú. Velká u Hranic dle přílohy č.1 důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 2
Bod usnesení 707/2022
1
28. 4. 2022
Záměr prodat pozemek parc. č. 1854/2 v k. ú. Drahotuše
neschvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1854/2 zahrada o výměře 1.310 m2 v k. ú. Drahotuše.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 3
Bod usnesení 706/2022
1
28. 4. 2022
Záměr prodat část pozemku parc. č. 2420/1 v k. ú. Hranice
neschvaluje
záměr prodat část pozemku parc. č. 2420/1 ostatní plocha, ostatní komunikace díl "A" o
výměře cca 48 m2 v k. ú. Hranice dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 4
Bod usnesení 701/2022
2
28. 4. 2022
Celková oprava světelného signalizačního zařízení (přechod pro chodce) ve Slavíči
schvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd.§ 2212 pol. 5171 ORJ 8
b) odd.§ 2212 pol. 6121 ORJ 8

ORG 30 00000 000000
ORG 30 22012 000000

+ 1.332.000 Kč
- 1.332.000 Kč

ad a) zvýšení výdajů na provedení celkové opravy světelného signalizačního zařízení
(přechod pro chodce) ve Slavíči,
ad b) snížení výdajů na realizaci úsekového měření rychlosti ve Slavíči.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová
Bod usnesení 701/2022
1
28. 4. 2022

2
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Celková oprava světelného signalizačního zařízení (přechod pro chodce) ve Slavíči
schvaluje
realizaci celkové opravy světelného signalizačního zařízení (přechod pro chodce) ve Slavíči,
dle důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Zemek Vladimír, vedoucí odboru
6
Bod usnesení 700/2022
2
28. 4. 2022
"Pastelkovné" pro ukrajinské žáky základních škol
schvaluje
rozpočtové opatření:
a) odd. § 3113 pol. 5331 orj. 02 org. 20 00000 000311 +25.000 Kč
b) odd. § 3113 pol. 5331 orj. 02 org. 20 00000 000312 +23.000 Kč
c) odd. § 3113 pol. 5331 orj. 02 org. 20 00000 000313 +26.000 Kč
d) odd. § 3113 pol. 5331 orj. 02 org. 20 00000 000314 +11.000 Kč
e) odd. § 6399 pol. 5901 orj 16 org. 70 00000 000000 - 85.000 Kč
ad a) ZŠ 1. máje - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
ad b) ZŠ a MŠ Šromotovo - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
ad c) ZŠ a MŠ Struhlovsko - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
ad d) ZŠ a MŠ Drahotuše - navýšení příspěvku na provoz "pastelkovné" pro ukrajinské žáky
ad e) snížení rezervy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Zemek Vladimír, vedoucí odboru
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
7
Bod usnesení 700/2022
1
28. 4. 2022
"Pastelkovné" pro ukrajinské žáky základních škol
schvaluje
poskytnutí příspěvku na "pastelkovné" základním školám ve výši 1000 Kč pro jedno přijaté
ukrajinské dítě takto:
a) Základní škola Hranice, Tř. 1. maje, příspěvková organizace, IČO: 4955860 ve výši
25.000 Kč,
b) Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace, IČO:
14618141 ve výši 23.000 Kč,
c) Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, IČO:
14618575 ve výši 26.000 Kč
d) Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace (Drahotuše), IČO:
43541496 ve výši 11.000 Kč,
dle důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 8
Bod usnesení 697/2022
2
28. 4. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku na zpracování
projektové dokumentace pro novou výstavbu veřejného osvětlení
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku mezi
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městem Hranice a společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, 753 01
Hranice, IČO: 61974919, jejímž předmětem je poskytnutí a vyúčtování dotace na zpracování
projektové dokumentace pro novou výstavbu veřejného osvětlení v Hranicích III - Velká, ve
výši 160 000 Kč (včetně DPH), v předloženém znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
a
pověřuje starostu města k podpisu uvedené smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 9
Bod usnesení 697/2022
1
28. 4. 2022
Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku na zpracování
projektové dokumentace pro novou výstavbu veřejného osvětlení
schvaluje
poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku městem Hranice společnosti
EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice, IČO: 61974919, na účel
zpracování projektové dokumentace pro novou výstavbu veřejného osvětlení v Hranicích III Velká, ve výši 160 000 Kč (včetně DPH)
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 10
Bod usnesení 696/2022
1
28. 4. 2022
Rozpočtové opatření – Struhlovsko čp. 1536, Hranice – nový střešní plášť, zateplení
schvaluje
následující rozpočtové opatření:
a)
b)

odd.§ 3612
odd.§ 3612

pol. 6121
pol. 3129

orj 7
orj 7

org 30 21015 000501
org 30 00000 000000

+ 1.880.000 Kč
+ 1.880.000 Kč

ad a) navýšení výdajů na akci „Struhlovsko čp. 1536 - nový střešní plášť, zateplení“
ad b) zapojení příjmů z prodeje střešních nástaveb
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
11
Bod usnesení 679/2022
3
31. 3. 2022
Dotace - granty tělovýchova 2022 v kompetenci OŠKT
pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů na rok
2022 nad 50 tis. Kč včetně v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. a 2. tohoto
usnesení
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
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Bod usnesení 679/2022
2
31. 3. 2022
Dotace - granty tělovýchova 2022 v kompetenci OŠKT
schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantu mezi městem Hranice a žadatelem
na poskytnutí částky nad 50 tis. Kč vč., které tvoří přílohu č. 2 a 3 dle zastupitelstvem
doplněné důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
13
Bod usnesení 679/2022
1
31. 3. 2022
Dotace - granty tělovýchova 2022 v kompetenci OŠKT
schvaluje
poskytnutí dotací - grantů - na rok 2022 v oblasti tělovýchovy na území města Hranic nad 50
tis. Kč včetně dle Grantového programu Hranic QI 61-01-10 městem Hranice pro jednotlivé
žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v tabulce,
která tvoří přílohu č. 1 dle zastupitelstvem doplněné důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 14
Bod usnesení 677/2022
1
31. 3. 2022
Výkup podílu na pozemku parc. č. 2035 v k. ú. Hranice
schvaluje
výkup spoluvlastnického podílu id. 12/48 pozemku parc. č. 2035 ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 366 m2 v k. ú. Hranice LV 987 z vlastnictví paní, do vlastnictví
města Hranic za cenu 420 Kč/m2
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 15
Bod usnesení 676/2022
1
31. 3. 2022
Výkup podílu na pozemku parc. č. 2229 v k. ú. Hranice
schvaluje
výkup spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku parc. č. 2229 ostatní plocha, ostatní
komunikace o celkové výměře 481 m2, k. ú. Hranice LV 5105 z vlastnictví společnosti
VIAGEM a.s., IČO 084 81 512, se sídlem Sokolská 131/86, 186 00 Praha 8, do vlastnictví
města Hranic za nabízenou cenu 220 Kč/m2
a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová
Bod usnesení 675/2022
1
31. 3. 2022

5
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Výkup části pozemku parc.č. 1854/17 v k.ú. Hranice
schvaluje
výkup části pozemku parc.č. 1854/17 zahrada, díl "A" o výměře cca 44 m2 dle přílohy č. 2
důvodové zprávy, zapsaného na LV č. 9680 pro k.ú. Hranice z vlastnictví manželů do
vlastnictví města Hranic, IČO: 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice,
Hranice I-Město,
za cenu: 420 Kč/m2
za podmínek:
- současně s kupní smlouvou bude podepsána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Hranice (budoucím povinným) a manžely (budoucím oprávněným),
pro strpění zřízení, umístění a provozování přípojky kanalizace a sjezdu a dále pro strpění
vstupu za účelem provádění veškerých oprav a běžné údržby přípojky kanalizace a sjezdu
ve prospěch pozemků parc.č. 1854/17 a parc.č.st. 2368 zapsaných na LV č. 9680 pro k.ú.
Hranice zatěžující pozemek parc.č. 1853 ostatní plocha ostatní komunikace zapsaný na LV
č. 3182 pro k.ú. Hranice a část pozemku parc. č. 1854/17, díl "A" dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy, zapsaný na LV č. 9680 pro k.ú. Hranice, a to bezúplatně,
- náklady spojené s výkupem pozemku, vypracováním geometrického plánu a sepisem kupní
smlouvy a jejím vkladem do katastru nemovitostí uhradí město Hranice,
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy posledním účastníkem,
- návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude městem Hranice podán až po
splnění výše uvedených podmínek
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 17
Bod usnesení 674/2022
2
31. 3. 2022
Výkup části pozemku parc.č. 1355, díl "A", v k.ú. Hranice a prodej pozemků parc.č.
2748 a část pozemku parc.č. 280/72, díl "B", vše v k.ú. Hranice
schvaluje
prodej pozemků parc.č. 2748 ostatní plocha jiná plocha o výměře 64 m2 a části pozemku
parc.č. 280/72 ostatní plocha zeleň, díl "B" o výměře cca 80 m2 dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy, zapsaných na listu vlastnictví č. 3182 pro k.ú. Hranice.
žadateli:
cena prodeje: 1.200 Kč/m2 včetně DPH
za podmínek:
- současně s kupní smlouvou bude podepsána kupní smlouva mezi paní, jako prodávajícím
a městem Hranice, IČO 00301311, se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, Hranice IMěsto, jako kupujícím, ve věci prodeje části pozemku parc. č. 1355 zahrada, díl "A" o
výměře cca 20 m2 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, zapsaného na listu vlastnictví č. 2342
pro k.ú. Hranice, za cenu 420 Kč/m2,
- 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;
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- 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 bude na základě usnesení zastupitelstva města 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 náklady na
ocenění pozemku nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem na základě vystavené faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí
den předání pozemku.
V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele, pozbude usnesení
zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a v případě, že již byla
uzavřena kupní smlouva, tato kupní smlouva zaniká. Zájemce/nabyvatel je současně
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty.
- nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 18
Bod usnesení 673/2022
1
31. 3. 2022
Prodej části pozemku parc. č. 2070/1 v k. ú. Hranice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2070/1 ostatní plocha, zeleň v k. ú. Hranice LV 3182, dle
geometrického plánu č. 5373-7/2022 ze dne 28.01.2022 označený jako díl "a" o výměře 4
m2, dle přílohy 2 důvodové zprávy
žadateli:
cena prodeje:

1.000 Kč/m2 včetně DPH

s podmínkami:
- kupující uhradí prodávajícímu náklady na ocenění pozemku a to na základě faktury se
splatností 30 dnů ode dne vystavení;
- kupující podepíše kupní smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy.
Budoucí kupující uhradí celou kupní cenu nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní
smlouvu posledním účastníkem. V případě, že nedojde k splnění těchto podmínek zaviněním
kupující, pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a
v případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, tato kupní smlouva zaniká. Kupující je
současně povinna uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši ve výši 500 Kč;
- kupující uhradí náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí
a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 19
Bod usnesení 672/2022
1
31. 3. 2022
Prodej pozemku parc. č. 280/69 v k. ú. Hranice
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schvaluje
prodej pozemku parc. č. 280/69 zahrada o výměře 137 m2 v k. ú. Hranice LV 3182
žadateli: manželům
cena prodeje: 1.200 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 bude na základě usnesení 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 vytýčení hranice pozemku a náklady na
ocenění pozemku nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele,
pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a v
případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, tato kupní smlouva zaniká. Zájemce/nabyvatel
je současně povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty.
•
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 do katastru nemovitostí
bude podán po úhradě celé kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní
smlouvy
a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Mgr. Dagmar Chmelařová 20
Bod usnesení 660/2022
1
24. 2. 2022
Prodej části pozemku parc. č. 2467 v k. ú. Hranice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 2467 ostatní plocha, ostatní komunikace díly "A" o výměře cca
21 m2 a "B" o výměře cca 3 m2 v k. ú. Hranice dle přílohy č.2 důvodové zprávy
žadateli:
Cena prodeje:

380 Kč/m2

s podmínkami:
•
prodej formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní
•
zájemce je povinen nejpozději 10 dnů před projednáním budoucí prodeje v
zastupitelstvu města sepsat protokol o projednání a složit na účet města Hranic jistotu ve
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výši 10% z výchozí ceny stanovené usnesením rady města;
•
v případě, že zájemci usnesením zastupitelstva města nebudou předmětné
nemovitosti prodány, složená jistota bude vrácena a to do 14 dnů ode dne přijetí usnesení o
prodeji předmětných nemovitostí;
•
pokud zájemce od žádosti odstoupí před popř. po rozhodnutí zastupitelstva města o
prodeji předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce
uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
•
v případě, že zájemci budou na základě usnesení zastupitelstva města předmětná
nemovitosti prodány, 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 vyhotovení geometrického plánu a náklady na
ocenění pozemků nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele,
pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětných nemovitostí platnosti a v
případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, tato kupní smlouva zaniká. Zájemce/nabyvatel
je současně povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty;
•
nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do
katastru nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní
smlouvy;
•
návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán po úhradě celé
kupní ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
•
žadatel - kupující bere na vědomí, že oddělovaná část pozemku parc. č. 2467 je dle
územního plánu Hranic součástí plochy veřejných prostranství, jejíž součástí mohou být jen
pozemky veřejně přístupné (nelze zde např. budovat oplocení.)
•
smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena na dobu určitou 5 let
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Mgr. Dagmar Chmelařová
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
21
Bod usnesení 649/2022
3
24. 2. 2022
Dotace - granty a příspěvky 2022 v kompetenci odboru OŠKT
pověřuje
starostu města Hranic podpisem smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantů a
příspěvků na rok 2022 nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech pro žadatele dle bodu 1. a 2.
tohoto usnesení.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
22
Bod usnesení 649/2022
2
24. 2. 2022
Dotace - granty a příspěvky 2022 v kompetenci odboru OŠKT
schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace - grantu mezi městem Hranice a žadatelem
na poskytnutí částky nad 50 tis. Kč , které tvoří přílohu č. 8 a 9, a uzavření smluv o
poskytnutí dotace - příspěvku mezi městem Hranice a žadatelem na poskytnutí částky nad
50 tis. Kč, které tvoří přílohu č. 10 a 11 dle radou doplněné důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
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Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
23
Bod usnesení 649/2022
1
24. 2. 2022
Dotace - granty a příspěvky 2022 v kompetenci odboru OŠKT
schvaluje
poskytnutí dotací - příspěvků a grantů - na rok 2022 v oblastech kultury, zahraniční
spolupráce partnerských měst a regionů, vzdělávání, tělovýchovy a památkové péče na
území města Hranic nad 50 tis. Kč včetně dle Grantového programu Hranic QI 61-01-10 a
Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Hranic QI 61-01-09 městem Hranice pro
jednotlivé žadatele, v uvedené výši a za účelem tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě a v
tabulkách, které tvoří přílohy č. 1 až 7 dle zastupitelstvem doplněné důvodové zprávy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Foltýnová Zuzana
24
Bod usnesení 648/2022
1
24. 2. 2022
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
schvaluje
uzavření smluv o poskytnutí a vyúčtování dotace na rok 2022 mezi městem Hranice a
příjemci:
a) EKOLTES Hranice, a.s., IČO: 61974919, se sídlem Zborovská 606, 753 01 Hranice,
smlouva č. 01-2022001
b) SK Hranice, z.s., IČO: 49558218, se sídlem Žáčkova 1442, Hranice I-Město, 753 01
Hranice, smlouva č. 01-2022002
c) Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc
postiženým dětem, pobočný spolek, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, 753 01
Hranice, smlouva č. 01-2022003
d) Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc
postiženým dětem, pobočný spolek, IČO: 62350366, se sídlem Struhlovsko 1424, Hranice IMěsto, 753 01 Hranice, smlouva č. 01-2022004
e) Prima mateřská škola, s.r.o., IČO: 25367323, se sídlem Teplická 2219, Hranice I-Město,
753 01 Hranice, smlouva č.01-2022005
f) Václav Vlasák, IČO: 62295446, se sídlem Sady Čs. legií 770, 753 01 Hranice, smlouva
č.01-2022006
g) Sportovní klub pétanque Hranice VI. - Valšovice, z.s., IČO: 26662833, se sídlem Hranice
VI-Valšovice 48, 753 54 Soběchleby, dodatek č. 13, evidován pod číslem smlouvy 012022015
v předloženém znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 7 důvodové zprávy
Splněno v termínu
Odpovídá:
Foltýnová Zuzana
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 25
Bod usnesení 633/2021
1
16. 12. 2021
Prodej části pozemku parc. č. 280/47 v k. ú. Hranice
schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 280/47 ostatní plocha, zeleň díl "A" o výměře cca 145 m2 v k.
ú. Hranice dle přílohy důvodové zprávy
žadateli:
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cena prodeje:

1.200 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 bude na základě usnesení 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 vyhotovení geometrického plánu a náklady na
ocenění pozemku nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem. V případě, že nedojde ke splnění těchto podmínek zaviněním nabyvatele,
pozbude usnesení zastupitelstva města o prodeji předmětné nemovitosti platnosti a v
případě, že již byla uzavřena kupní smlouva, tato kupní smlouva zaniká. Zájemce/nabyvatel
je současně povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši složené jistoty.
• nabyvatel uhradí náklady spojené se sepisem kupní smlouvy a jejím vkladem do katastru
nemovitostí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy;
• návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí bude podán po úhradě celé kupní
ceny a nákladů spojených s prodejem a sepisem kupní smlouvy;
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy.
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Bez příloh
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