Obec Horní Město
Horní Město 97, 793 44 Horní Město
tel.č.: 554 281 002 | e-mail: podatelna@hornimesto.cz

USNESENÍ
zasedání č. 17 Zastupitelstva obce Horní Město
konané dne 2. 12. 2020 v KD Horní Město od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Horní Město schvaluje
1a/17/2020

návrhovou komisi ve složení: Radka Chovancová, František Suchý

1b/17/2020

ověřovatele zápisu: Ing.Zdeňka Havelková, Jiří Holeš

2a/17/2020

přidání bodu: Zvýšení roční částky za svoz komunálního odpadů u podnikatelů

2b/17/2020

odebrat z programu bod č.11.1. : Ukončení smlouvy o nájmu a provozování vodovodů,
kanalizací a čistírny odpadních vod.

2c/17/2020

upravený program

3/17/2020

správnost zápisů z 16. zasedání Obce Horní Město bez připomínek

4a/17/2020

rozpočtové opatření č. 11/12/2020/ZO:
Příjmy plus 329 360,Výdajeplus 329 360,-

4b/17/2020

úpravu rozpočtu v měsíci prosinci 2020 následovně:
* na straně příjmů na položce daňových příjmů snížit příjmy dle vývoje plnění daňových
příjmů v závislosti na opatřeních vzniklých z důvodů krácení daňových příjmů ze strany státu
* odpovídající snížení upravit ve výdajové části

5/17/2020

rozpočet na rok 2021

6/17/2020

střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026

7/17/2020

Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2021

8/17/2020

Splátky úvěru 2021-2026

9/17/2020

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

10/17/2020

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

11/17/2020

TJ Horní Město finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši 45 000,-, který bude využit na
činnosti související s činností spolku TJ Horní Město v roce 2021

12/17/2020

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstrańování komunálních odpadů s účinností od 1.ledna 2021

14/17/2020

Strategický plán rozvoje obce 2021 - 2031

15b/17/2020

následující postup k akci "Odbočky k hlavnímu kanalizačnímu řadu Horní Město":
* na základě usnesení č. 16/4 ze dne 11.3.2019 schvaluje ZO zadání poptávky na projektovou
dokumentaci k odbočkám k hlavnímu kanalizačnímu řadu a pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o dílo;
* Obec Horní Město uhradí ze svého rozpočtu náklady na projektovou dokumentaci k
odbočkám k hlavnímu kanalizačnímu řadu a zajistí vydání územního souhlasu, popřípadě
stavební povolení k nemovitostem dle přiložených seznamů č.1 a č.2
* Obec Horní Město vybuduje na vlastní náklady připojení na hlavní kanalizační řad a část
přípojky po revizní domovní šachtu včetně, rozšíří kanalizační stoku u trasy A+B (viz. příloha
Rozšíření kanalizační stoky trasa A+B)
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15c/17/2020

uzavření Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 ke SoD k akci: Odbočky k hlavnímu kanalizačnímu řadu
Horní Město a pověřuje starostku jejich podpisem

16/17/2020

uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku - na základě smlouvy o výpůjčce ev.č.
HMSK/SML/36/2014 uzavřené dne 11.03.2014 mezi Česká republika - Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČO:
70884561 a Obcí Horní Město se sídlem Horní Město 97, 793 44 Horní Město, IČO:
00296015

17a/17/2020

záměr pronájmu p.p.č. 179/3 ost.plocha část ve vým. 2447 m2 v k.ú. Stříbrné Hory za
účelem využití jako zahrada

17b/17/2020

záměr pronájmu p.p.č. 966/2 ost.plocha část ve vým. 43 m2 v k.ú. Stříbrné Hory dle zákresu
v KM za účelem využití jako zahrada

17c/17/2020

záměr pronájmu p.p.č. 378 ost.plocha ve vým. 13600 m2 v k.ú. Horní Město za účelem
parkování vozidel
p.p.č. 958 ost.plocha část ve vým. 190 m2 v k.ú. Horní Město dle zákresu v KM za účelem
parkování vozidel

17d/17/2020

Pronájem p.p.č. 197/1 ost.plocha část ve vým. 102 m2 v k.ú. Horní Město za účelem využití
jako zahrada, ****** na dobu neurčitou

17e/17/2020

záměr prodeje p.p.č. 966/2 ost.plocha, komunikace ve vým. 3164 m2 v k.ú. Stříbrné Hory
(část dle GP a předloženého zákresu v KM)

17f/17/2020

záměr prodeje p.p.č. 927/1 ost.plocha, komunikace ve vým. 15485 m2 v k.ú. Horní Město
(část dle GP a předloženého zákresu v KM)

17g/17/2020

záměr prodeje p.p.č. 955 ost.plocha ve vým 1928 m2 v k.ú. Horní Město (část dle GP a
předloženého zákresu v KM); p.p.č. 544/23 ost.plocha ve vým. 133 m2 v k.ú. Horní Město

17h/17/2020

prodej p.p.č. 376/18 ost.plocha ve vým. 8m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 800.-Kč, ***
*** Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro zápis do KN a
GP) hradí kupující.

17i/17/2020

prodej p.p.č. 366/9 tr.tr.porost ve vým. 143 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu 14.300.Kč, Společenství vlastníků se sídlem Skály 17 , 793 44 Horní Město, IČ 08728976,
******náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro zápis do KN
a GP) hradí kupující.

17j/17/2020

prodej st.p.č. 1 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště ve vým. 946 m2 v k.ú. Skály u
Rýmařova za kupní cenu 94.600.-Kč, p.č. 643/2 ost.plocha, komunikace ve vým. 41 m2 v k.ú.
Skály u Rýmařova za kupní cenu 4.100.-Kč, p.č. 642/2 ost.plocha, komunikace ve vým. 82 m2
v k.ú. Skály u rýmařova za kupní cenu 8.200.-Kč, ****** Náklady s převodem nemovitostí
(kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro zápis do KN a GP) hradí kupující.

17k/17/2020

prodej p.p.č. 191/5 tr.tr.porost ve vým. 285 m2 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu
28.500.- Kč,******Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro
zápis do KN ) hradí kupující.

17l/17/2020

prodej p.p.č. 287/1 tr.tr.porost ve vým. 1416 m2 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu
141.600.-Kč, p.p.č. 709 ost.plocha ve vým. 155 m2 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu
15.500.-Kč, p.č. 264 tr.tr.porost ve vým. 173 m2 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu
17.300.-Kč, ****** Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek
pro zápis do KN ) hradí kupující.

17m/17/2020 prodej p.p.č. 15/1 tr.tr.porost ve vým. 2335 m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 238.170 Kč,
p.č. 954 ost.plocha ve vým. 155 m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 15.810.-Kč,
st.p.č. 11/2 zast. plocha, nádvoří ve vým.252 m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 25.704.Kč,
p.č. 927/30 ost. plocha, komunikace ve vým. 2 m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 204.-Kč,
****** Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro zápis do
KN ) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena od 1.1.2021.
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17n/17/2020

prodej p.p.č. 565/6 tr.tr.porost ve vým. 21 m2 v k.ú. Horní Město za kupní cenu 2.100.-Kč,
*** *******) každé ½ pozemku. *)*)Náklady s převodem nemovitostí (kupní smlouva, návrh na
vklad, kolek pro zápis do KN ) hradí kupující.

17o/17/2020

prodej St.p.č.7 zastavěná plocha, nádvoří ve vým. 1638 m2, jehož součástí je rodinný dům
č.p. 24 v k.ú. Skály u Rýmařova za kupní cenu 520.000.- Kč *** ****) Náklady s převodem
nemovitostí (kupní smlouva, návrh na vklad, kolek pro zápis do KN a znalecký posudek )
hradí kupující.

18/17/2020

podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova stávajícího povrchu místních komunikací v
Horním Městě v k.ú Horní Město a v k.ú. Skály u Rýmařova“ do programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova 2021 pro obce do 3000 obyvatel vyhlášeného Ministerstvem pro místní
rozvoj. Obec se zavazuje ke spolufinancování akce ve výši 20% celkových způsobilých výdajů
a celkových nezpůsobilých výdajů akce.

19b/17/2020

Zvýšení roční částky za svoz komunálního odpadu u podnikatelů s provozovnou na území
obce na částku 2 000,- Kč od 1.1.2021

Zastupitelstvo obce Horní Město ruší
15a/17/2020

usnesení č. 11a/14/2020 ze dne 22.9.2020,

19a/17/2020

usnesení č.55/19/f) ze dne 15.12.2008

Zastupitelstvo obce Horní Město pověřuje
13/17/2020

starostku vypracováním OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí s návrhem koeficientu 2, která nabyde platnosti dnem 01.01.2022

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 16. a 14. zasedání
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí zprávu finančního výboru
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí možnost čerpání úspor z minulých let na akce plánované v
roce 2021
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí poskytnutí peněžního daru pro Společnost pro ranou péči
na rok 2021
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí uzavření SoD na projektovou dokumentaci k akci: Odbočky
k hlavnímu kanalizačnímu řadu Horní Město
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí Průvodní dopis pro občany k přípojkám na hl.kanalizační
řad
Zastupitelstvo obce Horní Město bere na vědomí zprávu o průběhu a výsledku kontroly dílčího přezkoumání
hospodaření obce k 30.9.2020

Mgr. Lenka Holešová
starostka
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