MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
USNESENÍ
Z 15.ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU,
KONANÉHO DNE 25. DUBNA 2013

Usnesení zastupitelstva města číslo:
1/15/13
Zastupitelstvo města volí:
1. návrhovou komisi ve složení: Aleš Bažout, Ing. Jan Matějka, Markéta Culková
2. ověřovateli zápisu: Jaroslava Košťála a Ing. Jiřího Pavlíčka
2/15/13
Zastupitelstvo města uzavírá zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
3/15/13
Zastupitelstvo schvaluje beze změny program zasedání předložený radou města.
4/15/13
Zastupitelstvo města projednává činnost rady města v období od 14. do 15.zasedání ZM bez připomínek.
5/15/13
Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí:
1. zprávu o stavu účtů města k 31.3.2013 a k 25.4.2013,
2. zprávu o plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí roku 2013.
6/15/13
Zastupitelstvo města upravuje rozpočet města na rok 2013 na straně příjmů na částku 50.688.231,46 Kč a na straně
výdajů na částku 50.663.243,90 Kč.
7/15/13
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č.2 směrnice „Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu Ždírec nad Doubravou“. Dodatkem č. 2 pověřuje zastupitelstvo radu města rozhodnutím o přihlášení pohledávek
po splatnosti k insolvenčnímu řízení do výše 1.000,00 Kč vč. s přihlédnutím k nákladům řízení.
8/15/13
Zastupitelstvo města:
1. schvaluje poskytování nepeněžního daru, peněžního daru nebo věcného daru ve výši jednorázově do 1.000,Kč občanům, kteří se v roce 2013 budou podílet na zajištění provozu městských zařízení a na organizaci,
zajištění a průběhu sportovních, kulturních a společenských akcí na území města,
2. pověřuje radu města rozhodnutím o poskytnutí a výši peněžního, nepeněžního a věcného daru.
9/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje:
1. město Ždírec n.D. bude v roce 2014 finančně a materiálně podporovat činnost jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Ždírec n.D. na úrovni JPO 2,
2. ukládá městskému úřadu vyčlenit při přípravě rozpočtu města na rok 2014 ve výdajích částku potřebnou pro
provoz JPO 2.
10/15/13
Zastupitelstvo města:
1. rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou parc.č.st. 1241 a st. 1242 spol. ČEZ Distribuce,
a. s.,Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502,
2. stanovuje kupní cenu pozemků na 3.000,00 Kč,
3. stanovuje, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
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11/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou:
1. parc.č. 421/2 a 342/232
2. stanovuje kupní cenu na 260.975,00 Kč,
3. stanovuje další podmínky prodeje, které bude obsahovat kupní smlouva:
- věcné břemeno, zapsané pro Město Ždírec n.D., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. do vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku,
smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku
k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek; tato podmínka bude splněna tehdy, nabude-li do 5 let
od předání pozemku k výstavbě, tj. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení
výstavby, právní moci rozhodnutí o kolaudaci a užívání stavby rodinného domu,
náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí kupující,
daň z převodu nemovitostí uhradí město.
12/15/13
Zastupitelstvo města:
1. rozhoduje o směně pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou a to pozemku parc.č. 342/230 ve vlastnictví M. B.
za pozemek parc.č. 342/229 ve vlastnictví města Ždírec nad Doubravou,
2. rozhoduje o tom, že Martin Bříza doplatí za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků částku 14.500,00 Kč,
3. stanovuje, že náklady spojené s vytvořením geometrického plánu a převodem pozemků v katastru nemovitostí uhradí město.
13/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku v k.ú. Nový Studenec parc.č. 98/2 lesní pozemek; kupní cena pozemku je 10.819,00 Kč; město uhradí zpracování znaleckého posudku a náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
14/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků v k.ú. Horní Studenec parc.č. 646, parc.č. 650/3 a parc.č. 654/8,
lesní pozemky; kupní cena pozemků je 90.000,00 Kč; město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v
katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí.
15/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou parc.č. 413/14 ostatní plocha; kupní
cena pozemku je 6.880,00 Kč; město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
16/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku v k.ú. Ždírec nad Doubravou parc.č. 413/15 ostatní plocha; kupní
cena pozemku je 3.760,00 Kč; město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
17/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou parc.č. 554/2 ostatní plocha; kupní cena pozemku je 80.800,00 Kč; město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
18/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku v k.ú. Kohoutov u Ždírce nad Doubravou parc.č. 553/27 ostatní
plocha; kupní cena pozemku je 2.700,00 Kč; město uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
19/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o směně pozemků v k.ú. Ždírec nad Doubravou:
1. pozemky ve vlastnictví města Ždírec n.D. parc.č.397/21, 117/6, 397/23, 446/45, 117/9, 446/48, 397/26,
446/51, 106/12, 446/54, 397/28, 446/56, 106/15, 446/58, 397/32, 446/60, 106/17, 446/63, 397/34, 446/66,
397/37, 446/68, 397/49, 397/59, 446/73, 446/74, 446/75, 106/18 a 446/70 směňuje za pozemky ve vlastnictví P.K. a parc.č. 413/11, 413/12, 413/13 a pozemek ve vlastnictví J.K. a D.K. parc.č. 413/16,
2. stanovuje, že se jedná o rovnocennou směnu pozemků,
3. rozhoduje, že náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí město Ždírec n.D.
20/15/13
Zastupitelstvo města:
1. rozhoduje o směně pozemků v k.ú. Horní Studenec a to pozemku parc.č. 749/2 ve vlastnictví města Ždírec
nad Doubravou za pozemky parc.č. 252/12 a 252/11 ve vlastnictví M.B.,
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2. stanovuje, že směna je směnou rovnocennou,
3. určuje, že náklady na vklad směny pozemků do katastru nemovitostí uhradí město.
21/15/13
Zastupitelstvo města:
1. projednává žádost čj. MŽ/503/2013 o prodej části pozemku parc.č. 11/20 o výměře cca 90 m2,
2. ukládá městskému úřadu prověřit možnosti prodeje z hlediska uložení podzemních inženýrských sítí a zimní
údržby komunikací a předložit vyjádření k prodeje na 16. zasedání zastupitelstva města.
22/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní č. 1513000180/2013/154160/049. Smlouvu uzavírá město Ždírec
nad Doubravou a VČP Net, s.r.o. se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové. STL plynovod bude vybudován v
Jižní ulici.
23/15/13
Zastupitelstvo města schvaluje a platností k 29.4.2013 bezúplatný převod nevyužitého majetku městysi Krucemburk
v celkové hodnotě 98.510,00 Kč. Předmětem převodu je odsavač kouře VTA, inv.č.16376, výr.č.24371 – 1ks a
osvětlovací přívěs, inv.č.2120, výr.č.27212 – 1ks.
24/15/13
Zastupitelstvo města jmenuje členem výboru pro kulturu a sport Jitku Novotnou.
25/15/13
Zastupitelstvo města schvaluje využití prostředků Fondu rozvoje bydlení ve výši 200.000,00 Kč na spolufinancování
rekonstrukce bytů č. 2 a č. 3 v DPS Mírová 119 v roce 2013.
26/15/13
Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí peněžní půjčky ve výši 40.000,00 Kč ze Sociálního fondu města Ždírec
nad Doubravou pro bytové účely a pověřuje starostu uzavřít se žadatelkou smlouvu o půjčce v souladu s Pravidly pro
tvorbu a čerpání sociálního fondu, schválenými zastupitelstvem města dne 26.4.2012.
27/15/13
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu místostarosty o činnosti Služeb města Ždírec nad Doubravou.
28/15/13
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu místostarosty, předsedy konkursní komise pro obsazení místa
ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou, o průběhu a výsledcích jednání konkursní komise.
Jaroslav Košťál, ověřovatel v.r.
Ing. Jiří Pavlíček, ověřovatel v.r.
Jan Martinec, starosta v.r.
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