Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 21.5.2012 (usnesení č. 11)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

Zahájení procesu nepeněžitého vkladu stavby vodojemu Zámrsk včetně součástí a
příslušenství na parcele č. st. 275 v KÚ Vraclav do společnosti VaK Vysoké Mýto a
pověřuje starostku obce učinit nezbytné úkony, vedoucí k provedení vkladu
Uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
na dostavbu kabin na hřišti ev. číslo OŠKT/12/40735
Uzavření smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových č.j.
UZSVM/HUO/3672/2012-HUOM o výpůjčce nemovitostí na pozemky v lokalitě
Cihelna
Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Zámrsk a firmou Brück AM
Nákup formou dražby souboru těchto nemovitostí v KÚ Zámrsk: budova čp. 62 na
pozemku st.p.č. 91; pozemky: stavební parc. č. 91; zahrada p.č. 180/3; trvalý travní
porost p.č. 194; zahrada p.č. 195/1; pozemek ZE PK p.č. 186/36.
Nevyužití a vzdání se předkupního práva obce u pozemku p.č. 66/2 ZE PK v KÚ
Janovičky, daného územním plánem obce dle § 101 Z. 183/2006 Sb.
Přípravu žádosti o dotaci na kanalizaci do Operačního programu životní prostředí
s předpokladem podání žádosti do nejbližší možné výzvy
Uzavření smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na přípravu
kompletní žádosti o dotaci na kanalizaci do nejbližší výzvy SFŽP

B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1)
2)

Starostce a místostarostovi obce zahájit jednání, vedoucí k získání pozemku 207/1 v KÚ
Janovičky do majetku obce
Radě obce připravit ve spolupráci s právníkem návrh smlouvy na pronájem souboru
vydražených nemovitostí

C) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)

Informaci o bezúplatném převodu pozemků v majetku České republiky, ve správě
Pozemkového fondu ČR, číslo parcelní 231/81, 231/83, 231/85, 231/86, 231/87, 231/92
na obec Zámrsk

2)

Informaci o zvažované přípravě veřejné sbírky na opravu střechy kostela sv. Martina

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

Vyvěšeno dne: 22.5.2012

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

Sejmuto dne:

