
 S N E S E N Í 
ze zasedání zastupitelstva města Horní Jiřetín ze dne 28.03.2007. 

  
  
Usn.č. 30/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání kupní smlouvy mezi Městem Horní 
Jiřetín a Irenou Noskovou, na prodej pozemků p.č.746/4 (travní porost) o výměře 1303 m2  
a p.č. 746/6 (zahrada) o výměře 134 m2 oba v k.ú. Černice u Horního Jiřetína za dohodnutou 
kupní cenu 28.740,- Kč. 
Hlasování : pro : 10; Proti : 0; zdržel se : 0 
  
Usn.č. 31/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání kupní smlouvy mezi Městem Horní 
Jiřetín a Pavlem Tóthem na prodej pozemků p.č.750/4 (zahrada) o výměře 118 m2 a p.č. 777 
(zahrada) o výměře 272 m2 oba v k.ú. Horní Jiřetín za dohodnutou kupní cenu 7.800,- Kč. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
  
Usn.č. 32/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání kupní smlouvy mezi Městem Horní 
Jiřetín a Radimem Hurníkem na prodej pozemku č. 289 (zastavěná plocha) o výměře 118 m2 
V k.ú. Horní Jiřetín za dohodnutou kupní cenu 2.360,- Kč. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
  
Usn.č. 33/03/07 
Zastupitelstvo města souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 505/10 v k.ú. Horní 
Jiřetín.Stavebník Martin Malíček. Dle ÚP – část VIII. Území zahrad sadů, kde bydlení v RD   
je přípustné. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 34/03/07 
Zastupitelstvo města souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 505/11 v k.ú. Horní 
Jiřetín.Stavebník Libor Tvrdek. Dle ÚP – část VIII. Území zahrad sadů, kde bydlení v RD   je 
přípustné. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 35/03/07 
Zastupitelstvo města souhlasí se stavbu zahradního domku na pozemku p.č. 3502/5 – 
zahrada.Stavebník Josef Foltýn. Dle ÚP – část II území k bydlení. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
                                                                                    
Usn.č. 36/03/07 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek p.č. 116/7 o výměře 380 m23 (dle GP 1057-
008/2007 v k.ú. Horní Jiřetín Jindřichu Oulehlemu za cenu 20,-Kč/m2. 
Hlasování : pro : 10; proti: 0; zdržel se : 0 
  
 
 
 
 
 



Usn.č. 37/03/07 
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemky p.č. 234 (vodní plocha,rybník) o výměře 680 
m2, p.č. 227 (vodní plocha,rybník) o výměře 708 m2 a p.č. 231 (vodní plocha, rybník)  
o výměře 565 m2 všechny v k.ú. Horní Jiřetín Českému rybářskému svazu, Místní organizaci 
Most,J.Seiferta bl.58, IČO 482722 za cenu 20,-Kč/m2. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 38/03/07 
Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku p.č. 451 v k.ú. 
Černice u Horního Jiřetína. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
  
Usn.č. 39/03/07 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a podepsání dodatku ke smlouvě o nájmu bytu 
uzavřené mezi Městem Horní Jiřetín a Jiřím Podhráským. Článek II se doplňuje o odstavec 4. 
„Nájemce uskutečnil rekonstrukci pronajatého bytu za náklady celkem ve výši 304.650,-
Kč.Tato výše nákladů byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 24/02/07 ze dne 
21.02.2007. Na základě tohoto usnesení a dohody smluvních stran dle čl.II/1 této smlouvy, se 
strany dohodly na započtení výše uvedené částky oproti platbám měsíčních úhrad nájemného 
a plateb za služby s nájmem spojené.“ a odstavec 5 „ Bude-li nájem bytu ukončen 
z jakéhokoliv důvodu a jakýmkoliv způsobem před zánikem započítávaných pohledávek, tj. 
v průběhu existujícího nedoplatku na straně pronajímatele vůči nájemci za zhodnocení 
pronajatého bytu, zavazuje se pronajímatel uhradit nájemci dlužnou částku ve výši doplatku 
nejpozději do 14-ti dnů od skončení nájemního vztahu.“ 
Hlasování : pro : 10; proti 0; zdržel se : 0 
  
Usn.č. 40/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 328/2004 na 
zabezpečení dopravní obslužnosti v systému městské hromadné dopravy v příměstské oblasti 
města Litvínova na úhradu prokazatelné ztráty dopravci mezi Městem Horní Jiřetín a 
Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s., 434 01 Most, tř,Budovatelů 1395/23,IČ : 
62242504, DIČ : CZ62242504. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 41/03/07 
Zastupitelstvo města rozhodlo odeslat odpověď na Výzvu k jednání ve smyslu ustanovení § 
33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, která byla dne 
22.02.2007 doručena na MěÚ Horní Jiřetín Mosteckou uhelnou, a.s. Most. 
Hlasování : pro : 7, proti : 3, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 42/03/07 
Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření a podepsání Rámcové mandátní smlouvy o 
zastupování Města Horní Jiřetín při vyřizování finančních podpor mezi Městem Horní Jiřetín 
a A-RENS,s.r.o., 150 00 Praha 5, Holečkova 2650, IČO 25202. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
  
 
 
 
 



Usn.č. 43/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-
12-4002291-802 mezi Městem Horní Jiřetín a ČEZ Distribuce, a.a se sídlem 405 02 Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, DIČ CZ27232425. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 44/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-
12-4002299-802 mezi Městem Horní Jiřetín a ČEZ Distribuce, a.a se sídlem 405 02 Děčín 4, 
Teplická 874/8, IČ 27232425, DIČ CZ27232425. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 45/03/07 
Zastupitelstvo města souhlasí aby Město Horní Jiřetín bylo navrhovatelem zápisu dvou dubů 
rostoucích na k.ú. Horní Jiřetín do seznamu chráněných stromů 
Hlasování : pro : 7; proti : 0, zdržel se : 3 
  
Usn.č. 46/03/07 
Zastupitelstvo města určuje místostarostu Ing.Vladimíra Buřta zástupcem zastupitelstva města 
Horní Jiřetín dle ust. § 47 odst. 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zák.č. 183/2006 S., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro koordinaci územně plánovací činnost, při 
projednávání územně analytických podkladů a vyhodnocování územních plánů. 
Hlasování : pro : 8; proti : 0; zdržel se : 2 
  
Usn.č. 47/03/07 
Zastupitelstvo města schvaluje cenovou nabídku č.070/07 firmy DoZnač na nákup dopravního 
značení na zámek Jezeří. 
Hlasování : pro : 10, proti : 0, zdržel se : 0 
  
Usn.č. 48/03/07 
Zastupitelstvo města uděluje výjimku Základní škole a Mateřské škole Horní Jiřetín pro MŠ 
podle § 23 odst. 3 zák.č. 561/2004Sb., a § 2 odst.2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., počet zapsaných 
dětí se navyšuje na počet 28 v I. i II.třídě MŠ. 
Hlasování : pro : 10; proti : 0; zdržel se : 0 
  
  
  
                                                                                  Branko G l a v i c a 
                                                                                           starosta 
  
  
  
Ověřovatelé :            Jan H i n k 
                                   Alexandra V r á n o v á 
 


