Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 16.12.2013 (usnesení č. 17)
A) Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1)

Změnu územní studie Zámrsk na lokality 5a, 5b dle návrhu Ing. arch. Petra Kuldy,
zpracovanou odborem územního plánování stav. úřadu Vysoké Mýto pod čj.
29554/2013/OSÚ

2)

Prodej odděleného pozemku č. parc. 594/13 v KÚ Zámrsk s věcným břemenem,
zřízeným ve prospěch obce Zámrsk, dle záměru č. 5/2013 paní Z.H.T. a Z.T.

3)

Prodej odděleného pozemku č. parc. 311/5 v KÚ Janovičky u Zámrsku dle záměru
obce č. 6/2013 panu J. Š.

4)

Prodej odděleného pozemku č. parc. 828/2 v KÚ Zámrsk dle záměru obce č. 7/2013
panu J. S.

5)

Pronájem části pozemku p.č. 447/1, a to 3 dílů v Třešňovce dle záměru obce č.
8/2013 panu P. M.

6)

Zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby Kanalizace Zámrsk – Janovičky
s podmínkou, že do ZD budou před počátkem výběrového řízení zapracovány
případné připomínky SFŽP

7)

Rozpočtové opatření č. 19 – investice na kanalizaci obce (zhotovení projektové
dokumentace pro výběr dodavatele stavby Kanalizace Zámrsk – Janovičky) – úhrada
proběhne z rezervy na účtu obce

8)

Rozpočtové opatření č. 20 – zaúčtování dotace na zateplení prodejny

9)

Rozpočtové provizorium obce Zámrsk na období od 1.1.2014 do schválení řádného
rozpočtu do výše 25% rozpočtu roku 2013 – dle kapitol (příjmy ve výši 2.307.225,Kč, výdaje ve výši 2.363.225,- Kč a financování ve výši -56.000,- Kč)

B) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Příkaz starostky obce k provedení řádných inventarizací a plán inventarizací za rok
2012
2) Právní rozbor JUDr. Nuckollse k problematice požadavku úhrady neinvestičních
nákladů za žáky, dojíždějící do základních škol ve Vysokém Mýtě v letech 2010 až
2013 a doporučuje dále v této věci postupovat v souladu se závěrem tohoto právního
rozboru

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

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

V Zámrsku, dne 16.12.2013
Vyvěšeno dne: 17.12.2013
Sejmuto dne:
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