
U S N E S E N Í 

ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín ze dne 19.11.2008 

  
158/11/08 
Zastupitelstvo města ruší usn.č.143/10/08 – smlouva uzavřená mezi ČEZ 
Distribuce a.s. a Město Horní Jiřetín č.4220354291 na nové odběrní místo v ulici 
Mostecká (částk 50.000,- Kč).Platná je nová smlouva stejného čísla  
na částku 80.000 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
159/11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku č. 344 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 8 m2 k.ú. Horní Jiřetín za cenu 160,- Kč. (GP 1144-
10/2008) Kupující Romana a Josef Najmanovi. 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
160/11/08 
Zastupitelstvo města jmenuje 2 členy do školské rady ZŠaMŠ v Horním Jiřetíně - 
Jan Hink a Anna Kratochvílová 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

  
161/11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2008 – na částku 54.000,- 
Kč v rámci uzavřené dohody č.MOA V-57/2008 na vytvoření 5-ti pracovních 
příležitostí, uzavřenou mezi Úřadem práce v Mostě a Městem Horní Jiřetín na dobu 
od 1.11.08 do 30.4.09 
Hlasování:            pro:   9, proti: 0, zdržel se: 0 

  
162/11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.13/2008 – na částku 60.000,-
Kč v rámci úhrady výdajů související s konáním voleb do krajského zastupitelstva 
17.-18.10.2008 (účelové prostředky) 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
163/11/08 
Zastupitelstvo města schvaluje mandátní smlouvu na zajištění finančních 
prostředků z fondů veřejné podpory na investiční akci “Rekonstrukce sportovního 
areálu v Horním Jiřetíně“ za podmínky, že v záhlaví smlouvy nebude společnost 
JAaVY. Pokud bude smlouva uvedena v soulad pověřuje zastupitelstvo starostu 
k její uzavření. 
Hlasování:            pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3 

  
                                                                                     



164/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek č.3508/49 o výměře 66 m2, travní 
porost, k.ú. Horní Jiřetín manž. Skalickým za cenu 20,-Kč/m2. 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 

  
165/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek č.5273 o výměře 40 m2, 
ost.plocha,k.ú.Horní Jiřetín a část pozemku č.3387/1,ost.plocha k.ú.Horní Jiřetín 
Zdeňkovi Bendovi s tím, že oddělení pozemku č.3387/1 si zajistí na své 
náklady.Cena pozemku 20,-Kč/m2. 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
166/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku č.259, ostatní plocha, k.ú. 
Horní Jiřetín manž. Josefovi a Jiřině Kronychovým. GP na oddělení pozemku si 
kupující zajistí na vlastní náklady. Cena pozemku stanovena 20,- Kč/m2. 
Hlasování:            pro: 7, proti: 2, zdržel se: 0 
  
167/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek č.691/1 o výměře 296 m2, ostatní 
plocha, k.ú. Horní Jiřetín manž.Jaromírovi a Editě Kneifovým s tím, že k pozemku 
bude zřízeno věcné břemeno na přístup ke chráněnému dubu, který stojí na 
prodávaném pozemku. Cena pozemku byla stanovena 20,- Kč. 
Hlasování:            pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 
  
168/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr města prodat pozemek  
(část dle GP, který si kupující zajistí na vlastní náklady) č. 836/1 k.ú.Černice u 
Horního Jiřetína. Při zaměřování nutnost přítomnosti zástupce města. 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
169/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek č.707 k.ú. Horní Jiřetín,zůstává i 
nadále ve vlastnictví města. 
Hlasování:            pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
  
170/11/08 
Zastupitelstvo města rozhodlo nepronajmout nebytový prostor v čp.294, 
ul.5.května,Horní Jiřetín vzhledem k potřebě užívání Městem Horní Jiřetín. 
Hlasování:            pro: 0,         proti: 6,   zdržel se: 3  
  
                                                                            
171/11/08 
Zastupitelstvo města vydává souhlasné stanovisko k územnímu a stavebního řízení 
pro stavbu RD s navazujícími stavbami (garáže, žumpy, oplocení, které 



nebude narušovat okolní zástavbu, terasu, bazén a zahradní domek –  vyjma vrtané 
studny, na kterou se váže samostatné vodoprávní řízení pro manžele Petra a Janu 
Myslivcovi na pp.č. 505/12 k.ú. Horní Jiřetín. Pozemek je dle ÚP v části VIII- 
území zahrad, kde bydlení v RD je přípustné. 
Hlasování:            pro: 9,         proti: 0, zdržel se: 0 
  
172/11/08 
Zastupitelstvo města vydává souhlasné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení 
pro stavbu RD s navazujícími stavbami (garáže, žumpy,oplocení, které nebude 
narušovat okolní zástavbu, terasu, bazén a zahradní domek, vyjma vrtané studny, 
na kterou se váže samostatné vodoprávní řízení pro Veroniku Kratochvílovou a 
Karla Röbera na pp.č. 505/8 a 505/9 k.ú. Horní Jiřetín. Pozemek se nachází dle ÚP 
v části VIII-území zahrad, kde bydlení v RD je přípustné. 
Hlasování:            pro: 9,         proti: 0, zdržel se: 0 
  
173/11/08 
Zastupitelstvo města vydává souhlasné stanovisko s výstavbou RD na pp.č. 3575 
k.ú. Horní Jiřetín vlastníku pozemku – Františkovi Karlíkovi. Pozemek se nachází 
dle Územního plánu sídelního útvaru Horní Jiřetín a Černice v části VIII. – území 
zahrad a sadů, kde bydlení v RD je přípustné. 
Hlasování:            pro: 9, proti:0, zdržel se: 0 
  
174/11/08 
Zastupitelstvo města bere na vědomí zrušení pracovní smlouvy na pracovní místo 
správce fotbalového areálu s Petrem Kupcem a užívání bytu  v čp.22 Horní Jiřetín a 
na jeho místo nastupuje Jana Šerková. 

Hlasování:            pro: 9, proti:0, zdržel se: 0 
  
  
                                                                                              Branko Glavica 
                                                                                              starosta 
  
  
  
Ověřovatelé:                 Anna Kratochvílová 
                                               Ing. Petr Leichner 
 


