MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
USNESENÍ
ZE

6.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU,
KONANÉHO DNE 22. ŘÍJNA 2015

Usnesení zastupitelstva města číslo:
1/06/15
Zastupitelstvo města:
1. volí návrhovou komisi ve složení: Aleš Bažout, Ing. Tomáš Kasal, Ing. Jan Matějka
2. ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Uchytil, Ing. František Němec
2/06/15
Zastupitelstvo města uzavírá zápis z 5.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou bez připomínek.
3/06/15
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání předložený radou města.
4/06/15
Zastupitelstvo města projednává činnost rady města v období od 5. do 6.zasedání ZM a schvaluje ji bez připomínek.
5/06/15
Zastupitelstvo města projednává a bere bez připomínek na vědomí:
1. zprávu o stavu účtů města k 30.09.2015 a k 22.10.2015,
2. zprávu o plnění rozpočtu města k 30.09.2015.
6/06/15
Zastupitelstvo města rozhoduje ve smyslu žádosti MŽ/1286/2015 o směně pozemku parc.č. 794 ve vlastnictví Ladislava Josky za geometricky oddělenou část pozemku parc.č. 708/37 ve vlastnictví města. Žadatel o směnu doplatí
městu rozdíl ve výměře směňovaných pozemků a to částku ve výši 50,-Kč za každý m2 pozemku parc.č. 708/37, jehož výměra přesáhne výměru pozemku parc.č. 794.
Náklady na vklad pozemků do katastru nemovitostí uhradí Ladislav Joska, náklady na vyhotovení smlouvy směnné
uhradí město.
7/06/15
Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů Tomáše a Jany Kneblových mění podmínku usnesení č. 16/05/2015
odst. 2. písm. b) z 3.9.2015 následovně:
b) nejpozději do 7 let od předání pozemku k výstavbě, t.j. po vybudování a kolaudaci základní technické vybavenosti potřebné k zahájení výstavby, objekt bydlení postavený na předmětném pozemku zkolaudovat (2.povinnost).
8/06/15
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků v katastrálním území Ždírec nad Doubravou parc.č. 342/191,
342/183, 336/1, 342/193, 342/186, 366/52, 777/140, 342/188, 342/192 a 338/6.
Náklady spojené se sepsáním smlouvy kupní a vkladem pozemků do katastru nemovitostí a z převodu nemovitostí
hradí kupující.
9/06/15
Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků v katastrálním území Horní Studenec parc.č. 594/6, 595, 592 a
590/2.
Náklady spojené se sepsáním smlouvy kupní a vkladem pozemků do katastru nemovitostí a z převodu nemovitostí
hradí kupující.
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10/06/15
Zastupitelstvo města:
1. na základě žádosti čj. MŽ/1375/2015 ze dne 19.10.2015 rozhoduje o prodloužení termínu kolaudace rodinného
domu, vybudovaného na pozemku parc.č. 342/179 v k.ú. Ždírec n.D. dle smlouvy kupní uzavřené dne 20.10.2010,
2. schvaluje změnu článku III. a IV. kupní smlouvy a stanovuje termín k předložení dokladu o kolaudaci domu na
uvedeném pozemku na 7 let od podpisu smlouvy kupní, tj. do 20.10.2017.
11/06/15
Zastupitelstvo města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 20/2015.
12/06/15
Zastupitelstvo města:
1. schvaluje poskytnutí peněžního příspěvku ve výši 3.000,- Kč každému novorozenci narozenému v roce 2016, jehož matka měla trvalé bydliště ve Ždírci n.D. v období nejméně 3 měsíce před narozením dítěte, a to nepřetržitě do
doby narození dítěte a v době 1 měsíc po narození dítěte,
2. schvaluje poskytnutí nepeněžního daru ve výši 500,-Kč občanům s trvalým bydlištěm na území města, kteří dosáhnou v roce 2016 životní výročí 70, 75, 80, 85, 90, 95 a více let,
3. pověřuje radu města rozhodnutím o peněžním nebo nepeněžním daru při dalších významných životních výročích a
událostech.
13/06/15
Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou č. 1/2015 o stanovení ceny pozemků ve vlastnictví města pro účely prodeje a pronájmu.
14/06/15
Zastupitelstvo města rozhoduje o přijetí obecně závazné vyhlášky města Ždírec nad Doubravou č. 1/2015 o ochraně
veřejného pořádku při provozování hostinských činností a stanovuje účinnost vyhlášky od 1.prosince 2015.

Ing. Jiří Uchytil, ověřovatel v.r.
Ing. František Němec, ověřovatel v.r.
Jan Martinec, starosta v.r.
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