VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Utery, konaného dne 13.5.2021

Usnesení č. 33/2021:
ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu
ověřovatele zápisu: Jiřího Koutného a Martina Podrackého
Usnesení č. 34/2021:

ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:
OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Dodavatel tepelného čerpadla pro vytápění budovy Úterý č.p. 30, hospoda U kašny
Usneseníč.35/2021:
ZM schvaluje navržený pořad zasedání
Usnesení č. 3 6/2021:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021
Usnesení č. 3 7/2021:

ZM Úterý, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Úterý č.pop. 5 - rekonstrukce bytů a knihovny" se společností : DREVOTVAR - ŘEMESLA

A STAVBY, s.r.o, Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, 1C: 26071584, která nabídla nejnižší
nabídkovou celkovou cenu 2 395 454,24 Kč bez DPH, tj. 2754 772,38 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 3 8/2021:

ZM schvaluje vyplácení stravenkového paušálu zaměstnancům města Úterý ve výši 60,-Kč.
Usnesení č. 3 9/2021:

ZM schvaluje prodej části parcely č. 1137/8 - ostatní plocha o výměře cca 45 m2 a části parceb
č. 2/5 zahrada o výměře cca 135 m2, obě v k.ú. Olešovice,

Cena pozemků je stanovena dle usnesení ZM č. 8/2020 a usnesení ZM

č. 3 ze dne 19.6.2015 ve výši 27,- Kč/m2 za pozemek vedený jako ostatní plocha a 65,- Kč/m2 za
pozemek vedený jako zahrada. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady kupujícího.
Usnesení č. 40/2021:

ZM schvaluje prodej části parcely č. 1137/8 - ostatní plocha o výměře cca 52 m2 v k.ú. Olešovice,
Cena pozemku je stanovena dle usnesení

ZM č. 8/2020 a usnesení ZM č. 3 ze dne 19.6.2015 ve výši 27,- Kč/ m2. Geometrický plán bude
vyhotoven na náklady kupujícího.
Usnesení č. 41/2021:

ZM schvaluje prodej části parcely č. 1193/2 - ostatní plocha o výměře cca 93 m2 v k.ú. Olešovice,
Cena pozemku je stanovena dle usnesení

ZM č. 8/2020 a usnesení ZM č. 3 ze dne 19.6.2015 ve výši 27,- Kč/ m2. Geometrický plán bude
vyhotoven na náklady kupujícího.

Usnesení č. 42/2021:
ZM schvaluie pronáiem parcely č. 1253 zahrada o výměře 428 m2 v k.ú. Olešovice
k užívání jako zahrada za cenu
2,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 43/2021:

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 44/2021:

ZM na základě posouzení cenových nabídek schvaluje uzavření smlouvy na dodávku tepelného
čerpadla pro vytápění budovy Úterý č.p. 30, hospoda U kašny s G-MAR PLUS, s.r.o.. Chebská

73/48, 360 06, Karlovy Vary 6, IČO: 61170208, která nabídla nejnižší cenovou nabídku ve výši
563 121,-Kč bez DPH.
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