Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 17.6.2013 (usnesení č. 15)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Ukončení pořízení Změny č. 1 územního plánu Zámrsk

2)

Pořízení nového územního plánu Zámrsk

3)

Pověření odboru stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto pořízením
nového územního plánu obce

4)

Firmu „Ing. arch. Petr Kulda – TIPOS“ jako zpracovatele nového územního plánu obce
Zámrsk s tím, že smluvní cena za pořízení nového územního plánu bude shodná se
smluvní cenou za pořízení dříve nasmlouvané Změny č. 1 ÚP

5)

Uzavření smlouvy o partnerství na hostovanou spisovou službu s městem Vysokým
Mýtem, IČ: 00279773 podle dnes předloženého návrhu s předpokladem, že dodavatel
elektronické spisové služby zajistí potřebnou zálohu dat

6)

Zařazení správního území obce Zámrsk do územní působnosti Integrované strategie
území regionu MAS NAD ORLICÍ na období 2014–2020 realizované Místní akční
skupinou NAD ORLICÍ, o.p.s.

7)

Prodej pozemků p.p.č. 311/1 a 311/4 v KÚ Janovičky u Zámrsku dle záměru obce
3/2013 panu V. K.

8)

Rozpočtové opatření ve výši 530.000,- Kč s tím, že na straně výdajů bude v kapitole
3613 materiál a práce na výměnu střešní krytiny budovy mateřské školy č.p. 87 a na
straně zvýšení příjmů bude ponížení stavu prostředků na běžném účtu obce

9)

Poskytnutí částky z rozpočtu obce ve výši 10.000,-- Kč na pomoc oblastem zasaženým
povodní, a tuto pomoc směřovat do oblasti Královéhradeckého kraje

10) Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí částky z rozpočtu obce ve výši 10.000,-- Kč
pro příspěvkové organizace tímto způsobem: Ledax – 4.000,-- Kč, Poradenskému
středisku nedoslýchavých Help – 2.000,-- Kč, Lince důvěry, středisko Ústí nad Orlicí –
2.000,-- Kč a Fondu ohrožených dětí – 2.000,-- Kč
B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Poděkování Diakonie Broumov za organizaci sběru použitého ošacení v obci
C) Obecní zastupitelstvo zrušuje:
1) Usnesení zastupitelstva obce č. 5 A) 1) ze dne 27.6.2011 o dohodě o partnerství
s městem Vysokým Mýtem - přistoupení k projektu technologického centra a
elektronické spisové služby
D) Obecní zastupitelstvo ukládá:
1) Radě obce připravit ve spolupráci s právníkem záměr prodeje části pozemku 594/1 o
výměře 150 m2, s tím, že bude vyřešeno věcné břemeno na obecní studnu, která se
nachází na tomto pozemku.
2) Radě obce a kulturní komisi rady zahájit přípravy na akci oslav výročí generála Bubny

------------------------------------Ing. Pavel Matys, místostarosta
Vyvěšeno dne: 20.6.2013

------------------------------------Zuzana Tvrzníková, starostka
Sejmuto dne:
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