MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:

2

Předkládá:

Kudláček Jiří, starosta

Okruh zpracovatelů:

Vedoucí odborů

Zpracoval:

Vedoucí oborů

Název bodu:

Kontrola plnění usnesení

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení k 7.3.2019 bez připomínek/s připomínkami uvedenými v zápise.

Důvodová zpráva:
Zpráva pro Zastupitelstvo města - kontrola úkolů s termínem plnění k 7. 3. 2019
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 1
Bod usnesení 59/2019
2
7. 2. 2019
Výkup pozemků v k.ú. Drahotuše - manželé
schvaluje
výkup části pozemku parc.č. 1790/4, díl "B", a části pozemku parc.č. 1790/23, díl "A", dle
přílohy č. 2 důvodové zprávy, v k.ú. Drahotuše, z vlastnictví manželů, do vlastnictví města
Hranic
za cenu: 250 Kč/m2
za podmínek:
- náklady spojené s vypracováním geometrického plánu, kupní smlouvy a jejím vkladem do
katastru nemovitostí uhradí kupující tj. město Hranice;
- manželé doloží souhlas s výmazem zástavního práva na prodávaných částech pozemků;
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy posledním
účastníkem;
a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.
prodlouženo do 25.4.2019 z důvodu jednání s manžely
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 2
Bod usnesení 60/2019
1
7. 2. 2019
Záměr na prodej pozemků parc. č. 1308/11 a parc. č. 1460/5 v k. ú. Drahotuše
neschvaluje
záměr na prodej pozemků parc. č. 1308/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
136 m2 a parc. č. 1460/5 ostatní plocha zeleň o výměře 458 m2 vše v k.ú. Drahotuše
Splněno v termínu
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Za zprávu odpovídá: Ing. Radomír Bradáč 8
Bod usnesení 72/2019
1
7. 2. 2019
Cyklostezka Slavíč II etapa - majetkoprávní vztahy
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o právu provést stavbu dle přílohy
tohoto materiálu
a pověřuje starostu města k podpisu smlouvy
proslouženo do 25.4.2019 - smlouva ze strany města podepsána a zaslána k podpisu
druhé straně
Odpovídá:
Ing. Radomír Bradáč
Podklady vypracoval:
Bez připomínkového řízení
Přílohy:

2

Bez příloh

3

