Usnesení
z 11. jednání zastupitelstva města Ronov nad Doubravou konaného dne 10 03. 2016
Zastupitelstvo města po projednání
A/ B e r e n a v ě d o m í
č. Z - 137/11/2016 informaci o činnosti rady města od 10. jednání zastupitelstva města
č. Z - 139/11/2016 plán jednání zastupitelstev na rok 2016
č. Z - 140/11/2016výroční zprávu za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
č. Z - 142/11/2016 přehled hospodaření Města Ronov nad Doubravou k 31.12.2015
č. Z – 152/11/2016 plán práce kontrolního výboru na rok 2016

B/ S c h v a l u j e
č. Z -138/11/2016vyřazení z evidence kontroly usnesení zastupitelstva města č.:
Z-121/10/2015, Z-123/10/2015, Z-125/10/2015, Z-127/10/2015, Z-128/10/2015,
Z-129/10/2015, Z- 131/10/2015 z důvodu jejich splnění a usnesení zastupitelstva města č. Z184/9/2008 z důvodu neaktuálnosti
č. Z - 141/11/2016 účetní závěrku Města Ronov nad Doubravou za rok 2015
č. Z - 143/11/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016
č. Z - 144/11/2016 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích v platném znění a
zákonemč. 250/2000 Sb. § 10a odst.5 o rozpočtových pravidlech poskytnutí neinvestičních
dotací:
a) Sportovnímu klubu Ronov nad Doubravou ve výši 90.000,- Kčna údržbu fotbalového
areálu,provoz budovy, dopravné hráčů na utkání a zakoupení ošacení žáků
b)Mažoretkové a twirlingové skupině RONDO Ronov nad Doubravou ve výši 30.000,-Kč na
činnost spolku-nákup obuvi, oděvů a startovné
b) JUNÁKU -český skaut,středisko Doubrava Ronov nad Doubravou ve výši 15.000,- Kčna
provoz a údržbu skautské základny a na nákup vybavení pro činnost
č. Z - 145/11/2016 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z
prostředků města Ronov nad Doubravou se
a) Sportovním klubem Ronov nad Doubravou
b) Mažoretkovou a twirlingovou skupinou RONDO Ronov nad Doubravou
c) JUNÁK - český skaut, středisko Doubrava Ronov nad Doubravou
č. Z - 149/11/2016 Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem

č. Z - 150/11/2016 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Ronova nad Doubravou na
období 2016-2018
č. Z - 153/11/2016 Pořízení nového územního plánu pro město Ronov nad Doubravou
č. Z - 155/11/2016 Obecně závaznou vyhlášku města Ronov nad Doubravou č. 01/2016 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Ronov nad
Doubravou
č. Z - 156/11/2016 prodej nákladního automobilu AVIA 31N, kde vyvolávací cena bude
50.000,- Kč, vozidlo bude prodáno nejvyšší nabídce a osobního automobilu Fiat Doblo, kde
vyvolávací cena bude 4.000,- Kč, vozidlo bude prodáno nejvyšší nabídce. Oba prodeje budou
realizovány obálkovou metodou.
č. Z - 157/11/2016Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace a.s. se sídlem
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim na prodej vodovodních řadů a to v ulicích Karla Horkého,
Čáslavské (křižovatka u zrcadel), Spojovací, Svatokřížské, v sídlišti Pod nádražím, vodovod
GO – vodovodní řad v ulici U školky a Pod rybníkem, Na louce a Za mostem za kupní cenu
celkem 1.105.594,- Kč.
č. Z -158/11/2016 Kupní smlouvu se společností Vodovody a kanalizace a.s. se sídlem
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim na koupi kanalizace a ČOV za cenu celkem 786.500,- Kč.
č. Z - 159/11/2016 Smlouvu o vkladu do společnosti se společností Vodovody a kanalizace
a.s. se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim na peněžitý vklad ve výši 263.000,- Kč
č. Z - 160/11/2016Koupi pozemkové parcely č. 719/2 o výměře 361 m2 v k. ú. Ronov nad
Doubravou za cenu 300,- Kč/m2 do vlastnictví města za celkovou částku 108.300,- Kč
a zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č. 1/2016 v oblasti výdajů o částku
108.300,- Kč
č. Z - 161/11/2016 Prodej pozemkové parcely č. 34/5 o výměře 97 m 2 v k. ú. Ronov nad
Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou za cenu 80,- Kč/m2,celkem 8.070,Kč a za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitosti)
a zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č. 1/2016 v oblasti příjmů o částku
8.070,- Kč.
č. Z - 162/11/2016 Prodej pozemkové parcely č. 700/29 o výměře 134 m 2 v k. ú. Ronov nad
Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou za cenu 80,- Kč/m2,celkem 11.149,Kč a za podmínek dříve schválených (kupující zaplatí správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu nemovitosti)
a zároveň schvaluje doplnění Rozpočtového opatření č. 1/2016 v oblasti příjmů o částku
11.149,- Kč.

č. Z - 163/11/2016 Záměr prodeje pozemkové parcely č. 1979/5 o výměře 23 m2 v k. ú.
Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.
č. Z - 164/11/2016 Záměr prodeje pozemkové parcely st. p. č. 881 o výměře 54 m 2 v k. ú.
Ronov nad Doubravou ve vlastnictví města Ronov nad Doubravou.
č. Z - 165/11/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2007046/VB/1 Ronov n.
D., přípojka knn s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
č. Z - 166/11/2016 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2013099/VB/1 Ronov n.
D., úprava vedení kNN s ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8
č. Z - 167/11/2016 Text dopisu Žádosti o bezúplatný převod kostela sv. Kříž, hřbitova a
přilehlých nemovitostí do majetku města.
č.Z - 168/11/2016 Návrh smlouvy o dílo na zhotovení publikace o Městě Ronov nad
Doubravou s firmou F.R.Z. agency s.r.o. se sídlem Čechyňská 353/8, 602 00 Brno
č. Z - 170/11/2016 Podání návrhu na změnu PRVKUKU dle předložených materiálů s tím, že
bude dopracována změna:
Obec Lipovec se nebude připojovat na ČOV v Ronově nad Doubravou (projednáno na
Krajském úřadě Pardubického kraje dne 10.3.2016)

C/ P o v ě ř u j e
č. Z - 146/11/2016 starostu obce podepsáním Veřejnoprávních smluv s právnickými osobami
uvedenými v usnesení č. Z-145/11/2016
č. Z - 151/11/2016 starostu města Ronova nad Doubravou k vystavování „Pověření ke
kontrole“
č. Z - 154/11/2016 Ing. Marcela Lesáka – starostu města Ronov nad Doubravou jako
vybraného zastupitele k projednávání záležitostí týkajících se pořízení nového územního
plánu pro město Ronov nad Doubravou
č. Z - 169/11/2016 starostu města podepsáním smlouvy o dílo v předloženém znění na
zhotovení publikace o Městě Ronov nad Doubravou s firmou F.R.Z. agency s.r.o. se sídlem
Čechyňská 353/8, 602 00 Brno
D/ U k l á d á
č. Z - 147/11/2016účetní obce sepsání veřejnoprávních smluv dle usnesení č. Z – 145/11/2016
s termínem do 30.3.2016 a zveřejnění na elektronické úřední desce nejpozději 15 dnů ode dne
podpisu smlouvy

E/ Ruší
č. Z - 148/11/2016 hospodářskou činnost ke dni 1. 4. 2016
Mgr. Ota Minařík v.r.Ing. Marcel Lesákv.r.
místostarosta města
starosta města

