RM č. 93/2018

Usnesení z Rady města Hoštka č. 93/2018
konané dne 9. 7. 2018 v Městském úřadě Hoštka od 15:15 hod.

Program:
1) Kontrola usnesení a zápisu z RM č. 92/2018
2) Změny majetku města
2.1 – Záměr pronájmu části p.p.č. 1703/2 v k.ú. Malešov u Hoštky
2.2 – Záměr pronájmu části p.p.č. 1217/20 v k.ú. Hoštka
3) Blok projednání žádostí
3.1 – Žádost o příspěvek na plavecký výcvik žáků ZŠ a MŠ Hoštka
3.2 – Žádost o zábor veřejného prostranství v rámci rekonstrukce NN a VO v ul. Klicperova
3.3 – Žádost o poskytnutí veřejného příspěvku na chod Kontaktního centra Litoměřice
3.4 – Žádost o poskytnutí dotace na obnovu fasády rodinného domu v Hrotovické ul. 286
3.5 – Žádost o stanovisko k záměru výstavby nové základové stanice T-Mobile
4) Blok informací
4.1 – Finanční situace města
5) Bytová problematika
5.1 – Informování nájemníků o drobných opravách bytu
6) Různé
6.1 – Rekonstrukce silnice II/261 v okrese Litoměřice
6.2 – Vyjádření k žádosti o odprodej p.p.č. 683/10 a 683/7, oba v k.ú. Hoštka
6.3 – Sponzorská smlouva mezi ZŠ a MŠ Hoštka a Mgr. Radovanem Riegrem
6.4 – Aktualizace vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6.5 – Vizualizace umístění KoDuSu v lokalitě nad Lindovým dvorem
6.6 – Zrušení dotace EU na bezplatné WiFi připojení
6.7 – Ustoupení od návrhu rušení matričních úřadů
Usnesení k bodu 2.1:
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) části p.p.č. 1703/2 v k.ú. Malešov
u Hoštky o výměře cca 100 m2.
Usnesení k bodu 2.2:
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu (pachtu) části p.p.č. 1217/20 v k.ú. Hoštka
o velikosti cca 90 m2.
3) Blok projednání žádostí
Usnesení k bodu 3.1:
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RM schvaluje příspěvek 1.000,- Kč z Programu rozvoje sportu na jednoho účastníka
plaveckého výcviku, kterého se zúčastnilo 62 žáků ZŠ a MŠ Hoštka.
Usnesení k bodu 3.2:
RM schvaluje zábor VP v rámci rekonstrukce vedení NN a VO v ulici Klicperova za částku
400,- Kč měsíčně.
Usnesení k bodu 3.3:
RM schvaluje poskytnutí finančního daru Kontaktnímu centru Litoměřice ve výši 5.000,- Kč
za podmínky realizace dvou preventivních protidrogových přednášek pro žáky hoštecké
základní školy.
Usnesení k bodu 3.4:
RM města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na obnovu
fasády rodinného domu v Hrotovické ul. 286 ve výši 10.000,- Kč s paní
podle podmínek vnitřní směrnice města Hoštky č. 3/2015 Finanční příspěvek na obnovu
fasád domů.
Paní Jiřina Bláhová se zdržela hlasování.
Usnesení k bodu 3.5:
RM bere na vědomí záměr výstavby nové základové stanice T-Mobile v Malešově a pověřuje
starostu města k jednání s investorem o zřízení rozhledny.
4) Blok informací
Usnesení k bodu 4.1:
RM bere na vědomí informaci o stavu finančních prostředků ve výši 18.380.492,- Kč na
účtech města Hoštky.
5) Bytová problematika
Usnesení k bodu 5.1:
RM schvaluje písemnou informaci nájemcům bytů v majetku města Hoštky o rozsahu běžné
údržby a drobných oprav bytů v návaznosti na Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení
pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, jímž Vláda nařizuje
provedení zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (NOZ) a to § 2207.
6) Různé
Usnesení k bodu 6.1:
RM bere na vědomí informaci o plánované opravě silniční komunikace II/261 vedoucí
katastrálními územími Hoštka a Kochovice.
Usnesení k bodu 6.2:
RM schvaluje zveřejnění záměru odprodeje p.p.č. 683/10 a 683/7, oba v k.ú. Hoštka a
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postoupení záměru odprodeje ZM k projednání.
RM schvaluje odpověď manželům
o souladu záměru využití území s platným
ÚP.
Usnesení k bodu 6.3:
RM schvaluje uzavření sponzorské smlouvy mezi ZŠ a MŠ Hoštka a
výši 583,- Kč na financování dle potřeb školy.
Usnesení k bodu 6.4:
RM schvaluje aktualizaci vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s odstraněním duplicitního zveřejňování zakázek na webu města a na profilu
zadavatele.
Usnesení k bodu 6.5:
RM schvaluje vizualizaci umístění KoDuSu v lokalitě nad Lindovým dvorem od architekta
Ing. Davida Vytvara za cenu 25.000,- Kč bez DPH.
Usnesení k bodu 6.6:
RM bere na vědomí informaci o zrušení dotace EU pro obce na bezplatný internet WiFi4EU.
Usnesení k bodu 6.7:
RM bere na vědomí informaci MV o ustoupení od návrhu rušení matričních úřadů.
Všechna usnesení byla schválena všemi hlasy přítomných členů rady města, vyjma usn. 3.5, kdy se
paní Jiřina Bláhová zdržela hlasování.
Není-li uvedeno jinak, za splnění usnesení zodpovídá starosta.
Za Radu města:

Milan Konfršt
starosta města

Anna Podpěrová
radní
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