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program pro zasedánÍZM dne 20. 4.2016
navrženéověřovatele zápisu zezasedáníZMze dne 20. 4.2016, a to pana |osefa Navrátila a
pana }aroslava Martikána
zápis ze zasedání ZM č. I /2016 ze dne L7 . 2. 20t6
žádost paní Lenky Bartošové, trvale bytem Dolní Chřibská 57,407 44 Chřibská, o prodej
pozemku p.p.č. 92/2v k.ú. Dolní Chřibská, o qiměře 160 m2 za účelemužívánízahrady, dle
platného ceníku města Chřibská.
žádost pana Martina Tomáška, trvale bytem Notečská 561, 1B1 00 Praha B a Ing. Petra
Tomáška, trvale bytem Lermontova17,160 00 Praha 6, o prodej části pozemku p.p.č.273
v k.ú. Krásné Pole u Chřibské s tím, že si žadatelénechají část pozemku cca 56 m2 zaměřit.
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zíízenívěcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č.IP-L2-4006343/SoBSVB001 DC_H.Chřibská, p.p.č. 629/2,
příp. nad 50m, kNN, qýkajícíse p.p.č. 309, o výměře 805 m2 a578/3, o qiměře I4B7 m2, obé
v k.ú. Horní Chřibská, se společnostíČEZ Distribuce a.s.
žádost paní Kateřiny Polákové, trvale bytem Chřibská 216,407 44 Chřibská, o pronájem
části pozemku p.p.č. 766/t díl 4 dle zakáz|<y č.1l3/20I5 - Vytyčenínoqých zahrádek na
p.p.č. 766l1v k.ú. Chřibská, o qýměře t40 m2, za účelemzřízení zahrád}ry.
žádost pana Davida Blažka, trvale bytem Chřibská 3I4,407 44 Chřibská, o pronájem části
pozemku p.p.č. 766/L díl 3 dle zakázl<y č.It3/20L5 - Vyryčenínoqich zahrádek na p.p.č.
766/t v k.ú. Chřibská, o qfrněře t4Im2, za účelemzřízení zahrádlcy.
žádost paní VěryAndrlové, trvale bytem Chřibská 3I3,407 44 Chřibská, o pronájem části
pozemku p.p,č. 766/t díl 1 dle zakáz|<y č. rB/2015 - Vytyčenínoqfch zahrádek na p.p.č.
766/í v k.ú. Chřibská, o qiměře I40 m2, za účelemzřízení zahrádlry.
žádost pana Ladislava Oláha, trvale bytem Chřibská 373,407 44 Chřibská, o pronájem části
pozemku p.p.č. 766lI díl 2 dle zakázky č. LB/20L5 - Vytyčenínoqich zahrádek na p.p.č.
766/I v k.ú. Chřibská, o qiměře t4l m2, za účelemzahrádky.
žádost paní Veroniky Bartošové, trvale bytem Dolní Chřibská 57,407 44 Chřibská, o
pronájem zahrádky u paneloqých domů na p.p.č. 766/L v k.ú. Chřibská s tím, že se jedná o
zahradu o velikosti cca 500 m2, která bude rozdělena na dvě poloviny na základě dohody
s panem |anem Vindyšem - nájemcem druhé poloviny.
žádost pana |ana Vindyše, trvale bytem Chřibská, 407 44 Chřibská, o pronájem zahrádky u
paneloqých domů na p.p.č. 766/L v k.ú. Chřibská, s tím, že se jedná o zahradu o velikosti cca
500 m2, která bude rozdělena na dvě poloviny na základě dohody s paní Veronikou
Bartošovou - nájemcem druhé poloviny.
žádost pana Martina Šandora,trvale bytem Chřibská 307,407 44 Chřibská, o prodej domu
čp. 1B7 v k.ú. Dolní Chřibská, včetně přilehlých pozemků p.p.č. 454, o výměře 243 m2 a p.p.č.
455 o qiměře 1053 m2, oba v k.ú. Dolní Chřibská, vše za odhadní cenu 818.500,- Kč.
ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. fJ zákona č. t2B/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, delegaci pana |aromíra Nepovíma k jednání na valné hromadě
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice,
Přítkovská !689, PSČ 415 50, konané dne 16. 6.2016 od 10:00 hodin v Krušnohorském
divadle v Teplicích, kdy je pan }aromír Nepovím na zák]adě této delegace oprávněn k účasti
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na jednání a k hlasování jménem města Chřibská na předmětné valné hromadě, přičemžmu
ZM města Chřibská ukládá zúčastnitse této valné hromady a jednat zde v zájmu města
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Chřibská.
celoročníhospodaření města zarok2015 PO a HČ, včetně zprávy o r4ýsledku přezkoumáni
přičemžkladný hospodářslcý qýsledek PO ZŠbude převeden do rezervního fondu.
účetnízávěrku a závěrečný účetměsta Chřibská za rok 20t5 a celoročníhospodaření města
Chřibská za rok ZDlíbezqihrad.
qýsledek qiběrového řízeníveřejné zakáz|<y malého rozsahu, zadávané mimo rozsah režimu
zákona č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to firmu Václav Vokřál, se sídlem Dolní
Habartice í/L60, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,která provede zakázku za cenu 297.4B3,Kč bez DPH, na opravu vnějšíomítlrybudovy čp.L97 ve Chřibské.
qýměnu oken v prvním nadzemním podlažíbytoqých domů čp. 104 a I07 v Krásném Poli u
Chřibské, kterou provede firma RI Okna za cenu t82.867,- Kč bez DPH.
zámér vybudování dvou bytoqich jednotek v čp, 125 v Dolní Chřibské z rozpočtu města
Chřibská.
koupi rozestavěného rodinného domu na pozemku p.p.č. 82 v k.ú. Krásné Pole u Chřibské,
od pana }osefa |antuli, dle znaleckého posudku za 150.000,- Kč, prostřednictvím právního
zástupce města Chřibská - Mgr.|iřího Veselého.
zámér uzavřít smlouvu na odbornou zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnicWíve
smyslu zákoaa38/2004 Sb., o pojišťovacíchzprostředkovatelích a likvidátorech pojistných
událostí, firmou pana |osefa Samka, a to na dobu určitou, dle dohody.
žádost místních rybářů, tedy MO ČRS CnriUská, zastoupené jednatelem Michalem Tůmou, o
prominutí platby nájemného zarok2Ot6 ve výši 10.682,- Kč.

žádost pana Milana Tangla, trvale bytem kpt. |aroše t706, Lysá nad Labem, o sníženíceny
pozemku p.p.č. 335 v k.ú. Krásné Pole u Chřibské, o qiměře 2537 m2 za cenu 30,- Kč za m2.
žádost paní Martiny Ferencové, trvale bytem Dolní Chřibská IB7,407 44 Chřibská, o prodej
domu čp. 1B7 v k.ú. Dolní Chřibská, včetně přilehlých pozemků p.p.č. 454, o v]rměře 243 m2
a p.p.č. 455 o výměře 1053 m2, oba v k.ú. Dolní Chřibská.
žádost o poslrytnutí dotace pro Centrum pro zdravotně postiženéÚsteckého kraje, o.p.s., se
sídlem Štefánikova 25,400 01 Ústí nad Labem o finančníčástku dle možnosti přispěvatele,
z důvodu nedostatku finančníchprostředků.

žádost pana |osefa Potyše, trvale bytem Chalabalova1601, 155 00 Praha 5, o prodej části
pozemku p.p.č. L90/lv k.ú, Krásné Pole u Chřibské, o qiměře cca 1600 m2.
žádost pana Tomáše Syrovátlqy, trvale bytem Dolní Chřibská 293,407 44 Chřibská, o prodej
pozemku p.p,č.82 vk.ú. Krásné Pole u Chřibské, o qfiněře 259Lm2, společně se stavbou,
která na pozemku stojí.
žádost paní Anny Marie-Claire Goedhart, Dolní Chřibská 4Be,407 44 Chřibská, o prodej
pozemků p.p.č. 37,38 a 39, vše v k.ú. Dolní Chřibská.
žádost Ing. Michala Škarvady, trvale bytem Chřibská 7B0,407 44 Chřibská, o prodej
pozemku p.p.č.ll79/I,vk.í, Chřibská, o qiměře 270Im2, za účelemzahrady.
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žádost paní Dany Štěpánkové,trvale bytem Náměsť svobody 461,405 01 Děčín,o pronájem
pozemku p.p.Č. 85 v k.ú. Krásné Pole u Chřibská, o qiměře 746m2, za účelemzíízení
zahrady a umístění maringotky.
žádost paní RůženyMachanové, trvale bytem Chřibská 308,407 44 Chřibská, o rozšíření
stávající zahrádky na p.p.č. 766/t v k.ú. Chřibská.
změnu nájemce Části pozemku p.p.č. 766/L v k.ú. Chřibská, o qýměře 436 m2, po panu |anu
Hrobárovi, dle nájemní smlouvy číslo35, na paníAlenu Hrobárovou.
změnu nájemce pozemkŮ p.p.č.74,75,76 a 78, vše v k.ú. Horní Chřibská, po paní Alžbětě
Havlíčkové,dle nájemní smlouvy číslo56, na paní Evu Havlíčkovou.
žádost pana Romana Malqyše, trvale bytem Chřibská 306,407 44 Chřibská a pana Miloslava
Veselého, trvale bytem Chřibská, 407 44 Chřibská, o pronájem koupaliště ve Chřibské.

bod č. 20 v usnesení č. t/20L6 ze dne 17 .2.2016.
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