Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 10.12.2012 (usnesení č. 13)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Zadání Změny č. 1 územního plánu Zámrsk

2)

Firmu „Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS“ jako zhotovitele kompletní dokumentace Změny č.
1 územního plánu Obce Zámrsk

3)

Smlouvu o sdružení, uzavřenou za účelem sdružení finančních prostředků na zhotovení
kompletní dokumentace změny územního plánu č. 1 obce Zámrsk mezi žadateli o
jednotlivé části změny, s rozložením plateb dle návrhu zhotovitele dokumentace s tím, že
podpis této Smlouvy o sdružení bude předcházet podpisu Smlouvy o dílo na zhotovení
podkladů pro změnu

4)

Územní studii Zámrsk – lokality 5a a 5b, vyhotovenou Projektovou kanceláří TIPOS,
Ing. arch. Petr Kulda, Ústí nad Orlicí v listopadu 2012 pod zak. číslem 24/2012

5)

Uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. k úvěru ve výši 6.270.000,- Kč se
splatností 10 let, s účelem splacení závazků obce ze vztahu vzniklého na základě
smlouvy o hypotečním úvěru č. 600/052/01/1/01 ze dne 26.7.2001 a smlouvy o
hypotečním úvěru č. 600/053/01/1/01 ze dne 26.7.2001, uzavřených se společností
Raiffeisenbank a.s.

6)

Splacení závazků obce ze vztahu vzniklého na základě smlouvy o hypotečním úvěru č.
600/052/01/1/01 ze dne 26.7.2001 a smlouvy o hypotečním úvěru č. 600/053/01/1/01 ze
dne 26.7.2001 uzavřeného se společností Raiffeisenbank a.s.

7)

Stanovení rozpočtového provizoria obce na první čtvrtletí roku 2013 takto: příjmy ve
výši 1.954.750,- Kč a výdaje ve výši 1.954.750,- Kč.

8)

Pronájem části pozemku č. 582/1 dle záměru obce č. 6/2012 panu M. N.

9)

Pronájem části pozemků č. 546/35 a 546/13 dle záměru obce č. 7/2012 panu P. K.

10) Vnitroorganizační směrnici pro odepisování dlouhodobého majetku Základní školy
Zámrsk č. 1/2012.
11) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Příkaz starostky obce k provedení řádných inventarizací a plán inventarizací za rok 2012
2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí inspekční zprávu ČŠI z kontroly Mateřské školy
v Zámrsku
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí inspekční zprávu ČŠI z kontroly Základní školy
v Zámrsku.
C) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce dopracovat koncept smlouvy se zhotovitelem změny č. 1 územního plánu
Zámrsk

------------------------------------Zuzana Tvrzníková, starostka
Vyvěšeno dne: 11.12.2012
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