Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 3.9.2012 (usnesení č. 12)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Změnu č. 1 územního plánu obce Zámrsk, a to tyto úpravy:
a) změnu trasy vedení plavebního koridoru D-O-L na základě Změnové studie,
zpracované společností VODNÍ CESTY a.s.
b) změnu v lokalitě čp. 26 v Janovičkách, a to ze současného využití 1. B - Bydlení
venkovského typu na 2.B - Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
c) změnu v lokalitě Cihelna z 2.C – Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní
zařízení na 7.C – Krajinná zeleň přírodní dle návrhu obce
Pořizovatelem změny bude Městský úřad Vysoké Mýto, odbor územního plánování.

2)

Osobu zodpovědnou za spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu - starostku
Zuzanu Tvrzníkovou.

3)

Vyřešení změny v zastavěném území obce v lokalitě u rybníku Prváku úpravou
v zastavěném území obce plochou přestavby

4)

Nepeněžitý vklad nemovitosti a technologického vybavení stavby vodojemu Zámrsk
včetně součástí a příslušenství do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,
s.r.o. Obec Zámrsk zvýší základní kapitál společnosti převzetím závazku ke zvýšení
vkladu nepeněžitým vkladem obce, a to technická vybavenost (vklad vodojemu se
všemi součástmi a příslušenstvími) na st. parcele č. 275 v obci a KÚ Vraclav, dle
záměru obce 4/2012
5) Úhradu nákladů společnosti VaK Vysoké Mýto s.r.o. ve výši 7.800,- Kč za znalecký
posudek na ocenění vodojemu se všemi součástmi a příslušenstvími
6) Odprodej pozemků v majetku obce p.č. 296/11 a 13/2 dle záměru obce č. 3/2012 panu
R.M. na základě jeho žádosti ze dne 22.4.2012, č.j. 140/2012/ST
7) Pronájem obytné budovy čp. 62 spolu se stavební parcelou p.č. 91 a zahradou č. parc.
195/1 dle záměru obce č. 5/2012 panu J.H. na základě jeho žádosti ze dne 24.8.2012,
č.j. 365/2012/ST
8) Mimořádnou vratnou finanční výpomoc společnosti Zámrská obchodní spol. s r.o. ve
výši 210.000,-- Kč.
9) Rozpočtové opatření č. 12:
zvýšení výdajů:
2141 5213
neinvestiční transfer prodejna
210.000,- Kč
snížení výdajů:
2321 6121
investice kanalizace
-100.000,- Kč
2141 5169
služby prodejna
-50.000,- Kč
2212 5171
opravy komunikace
-60.000,- Kč
10) Přistoupení obce Zámrsk do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
B) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1)
2)

Radě obce uspořádat výběrové řízení na vypracování změny územního plánu dle
zadání, které bude připraveno Městským úřadem Vysoké Mýto
Starostce a místostarostovi připravit ve spolupráci s budoucím zpracovatelem změny
územního plánu a s právníkem obce dohody s jednotlivými žadateli o změnu v ÚP na
poměrnou úhradu provedených změn dle jejich rozsahu

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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3)

4)
5)

6)

Starostce obce vyplnění příslušné přihlášky do Sdružení místních samospráv ČR a její
zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to
ve lhůtě dvou týdnů od jednání zastupitelstva obce.
Radě obce ve spolupráci s finančním výborem a vedením prodejny uložit společnosti
Zámrská obchodní spol. s r.o. přijetí opatření pro snížení jejích výdajů a zvýšení příjmů.
Radě obce, aby podala informaci o vyhodnocení přijatých opatření ke snížení výdajů a
zvýšení příjmů společnosti Zámrská obchodní na 1. zasedání obecního zastupitelstva
v r. 2013
Starostce obce, aby ve spolupráci s účetní obce zajistila výběr případných dlužných
poplatků za psy pana J.H. 3 roky zpětně.

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

Vyvěšeno dne:

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

Sejmuto dne:
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