Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 12.12.2011 (usnesení č. 8)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Odložení rozhodnutí o změně trasy průplavu D-O-L do doby projednání a uzavření
nedořešených záležitostí mezi obcí Zámrsk a firmou Brück
Stanovení rozpočtového provizoria obce na první čtvrtletí roku 2012 takto: Příjmy ve
výši 2.008.050,-Kč a výdaje ve výši 2.008.050,-Kč
Odložení rozhodnutí o zhotovení územní studie 5a-Bv a 5b-Bv do vyřešení rozsahu
studie.
Uzavření darovací smlouvy, kterou bude převeden pozemek hřbitova p.č. 242 v k.ú.
Zámrsk spolu se součástmi z majetku Římskokatolické farnosti Zámrsk do majetku obce
Zámrsk.
Podání žádosti o dotaci z Programu Pardubického kraje na rekonstrukci a výstavbu
sportovišť, program C1 na rekonstrukci a dostavbu kabin SK na hřišti v Zámrsku
Podání žádosti o dotaci z programu Pardubického kraje (podpora stavební obnovy a
restaurování kulturních památek) na rekonstrukci schodiště u hrobky Zásadských
z Gamsendorfu, následně i podání žádosti o dotaci na tuto akci na Ministerstvo kultury,
památková péče, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností.
Předběžný příslib finančního příspěvku Farnosti Zámrsk na opravu střešní konstrukce
kostela sv. Martina v případě, že Farnost obdrží na tuto opravu grant z dostupných
dotačních titulů, a to nejméně ve výši minimální nutné spoluúčasti obce; konkrétní
částka bude určena v připravovaném rozpočtu obce na rok 2012.

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1)

Radě obce vést jednání s firmou Brück ohledně neuzavřených vzájemných záležitostí.

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Informaci místostarosty o proběhlých přípravách na rekonstrukci mostů u škrobárny a na
fotbalové hřiště.
Poděkování fotbalového oddílu SK Zámrsk za podporu v roce 2011 a informace o
činnosti.
Příkaz starostky obce k provedení řádných inventarizací a plán inventarizací za rok
2011.
Zamýšlený prodej fekálu Praga V3S a následný prodej bude řešit rada obce.
Informace starostky o podání žádosti na zateplení a výměnu zdroje vytápění v obecní
prodejně, stavu akce obnovy schodiště na hřbitově, stavu akce přístavby na hřišti SK
Zámrsk
Informaci starostky o instalaci kamerového systému u SOA Zámrsk.
Informaci starostky obce o proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce
Nepřehledný stav pozemní komunikace ve Staré Vsi a špatné osvětlení

------------------------------------Pavel Matys
místostarosta

------------------------------------Zuzana Tvrzníková
starostka

