Příloha č. 2 zápisu ze zastupitelstva obce Zámrsk – Usnesení

Usnesení zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 30.9.2014 (usnesení č. 22)
A) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program dnešního zasedání
2) Návrhovou komisi: J. Kopřiva, P. Matys, ověřovatele zápisu J. Jandová a D.
Lamberská, zapisovatele K. Kouřila
3) Odložení plánovaného zahájení stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky z termínu
1.10.2014 na období po vystavení Rozhodnutí o dotaci na tuto stavbu
4) Zahájení stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky po obdržení Rozhodnutí a podpisu
smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí o dotaci na tuto stavbu, a to
bez zbytečného odkladu
5) Příspěvek obce ve výši 1.000,- Kč vlastníkům staveb pro bydlení a rekreačních domů
v obci na projekty soukromých kanalizačních přípojek
6) Podpis smlouvy s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace ve výši 3.500.000,- Kč na
akci „Zámrsk - odkanalizování starého sídliště“, ev. č. OŽPZ/14/23027
7) Příspěvek ve výši 20,- Kč na jednoho trvale žijícího občana v obci Místní akční skupině
MAS Nad Orlicí pro rok 2014
8) Způsob zajištění pohledávky obce za panem K. B. formou podpisu smlouvy o uznání
dluhu s odložením splátek do 30. června 2018 ve výši 875,- Kč
9) Záměry obce 6/2014 až 22/2014 o uzavření budoucích kupních smluv s nájemci
rodinných domů v majetku obce na sídlišti na Skalce
10) Záměr obce č. 23/2014 o pronájmu stavby na č. parc. st. 234 v KÚ Zámrsk panu P.B.
11) Záměr obce č. 24/2014 o pronájmu č. parc. 369/21 a 369/2 v KÚ Zámrsk panu P.B.
12) Přípravu záměru na pronájem parcely č. parc. 369/5 v KÚ Zámrsk firmě GASCO za
účelem uložení stavebního materiálu
B) Zastupitelstvo obce Zámrsk bere na vědomí:
1) Zánik mandátu zastupitele R. Sonntaga z důvodu změny trvalého pobytu
2) Informace starostky o stavu příprav výstavby obecní kanalizace
3) Zprávy starostky a zastupitelů ke zhodnocení uplynulého volebního období
C) Zastupitelstvo obce Zámrsk neschvaluje:
1) Zahájení realizace stavby Kanalizace Zámrsk - Janovičky dne 1.10.2014 z důvodu
dosud nepřiznané dotace ze Státního fondu životního prostředí
2) Záměr obce č. 25/2014 o pronájmu parcely č. parc. 369/5 v KÚ Zámrsk
D) Zastupitelstvo obce Zámrsk pověřuje:
1) Starostku obce podpisem smlouvy o dotaci na akci Kanalizace Zámrsk - Janovičky se
Státním fondem životního prostředí v případě, že tato bude Státním fondem obci
předložena. Toto pověření platí do prvního zasedání zastupitelstva obce v novém
volebním období.
2) Starostku obce k jednání o odkladu zahájení stavby kanalizace Zámrsk - Janovičky se
zhotovitelem stavby a k následnému bezodkladnému smluvnímu dojednání termínu
zahájení stavby po podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP
------------------------------------Pavel Matys, místostarosta
Vyvěšeno dne: 1.10.2014

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