VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 24.11.2021

Usnesení č. 87/2021:

ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu
ověřovatele zápisu: Jiřího Koutného a Pavla Bernarda
Usnesení č. 88/2021

ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:
Aktualizace 2021 programu regenerace MPZ Úterý

Poskytnutí účelové dotace z programu na podporu oprav a rekonstrukcí domů v MPZ Úterý
a VPZ Olešovice

Usnesení č. 89/2021
ZM schvaluje navržený pořad zasedání.
Usnesení č. 90/2021

ZM schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2020 na zhotovení akce „Úterý č. pop. 5

rekonstrukce bytů a knihovny".
Usnesení č. 91/2021

l ZM revokuje usnesení č. 24/2021 a 25/2021 ze dne 24.3.2021

2 Vzhledem ke snížení objemu prací na kostele sv. Jana Křtitele, došlo ke snížení ceny díla
z původních 492531,- Kč na 376 171,- Kč. Z toho důvodu musí být snížena i celková dotace
poskytnutá z Programu regenerace. Město využije své zákonné možnosti a příspěvek města ze svého
rozpočtu ve výši 40 000,- Kč na tuto akci neposkytne. Ušetřenou částku použije na podpom akcí ve
svém Programu podpory oprav staveb na území MPZ Úterý. Celková dotace poskytnutá v tomto

roce Kanonii premonstrátů Teplá na opravy kostela bude ve výši 176 000,- Kč.

3 ZM schvaluje přidělení dotace od MK ČR projektům regenerace MPZ Úterý v roce 2021 takto:

Kostel sv. Jana Křtitele 3. etapa sanace proti dřevokaznému hmyzu 176 000,- Kč.

4 ZM schvaluje podíly města Úterý na financování projektů regenerace MPZ Úterý v roce 2021

v této výši:

Kostel sv. Jana Křtitele 3. etapa sanace proti dřevokaznému hmyzu 0,- Kč
Usnesení č. 92/2021

ZM schvaluje prodej částí parcel p.č. 1137/1 ostatní plocha o výměře cca 120 m2, p.o. 1241 ostatní
)locha o výměře cca 20 m2 a č. st. 36 o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Olešovice

základě usnesení č. 8/2020 stanovena ve výši 205,- Kč za m2.

Cena pozemků je na

Usnesení č. 93/2021

ZM schvaluje prodej parcely p.č. 1688/9 ostatní plocha o výměře 175 m2 a části parcely p.č.

^688/14 ostatní plocha o výměře cca 18 m2 , obě v k.ú. Úterý
Cena pozemků je na základě usnesení č. 8/2020 stanovena ve výši 205,-

Kč za m2.

Usnesení č. 94/2021

ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání

komunálního odpadu z nemovité věci

Usnesení č. 95/2021
ZM schvaluje rozpočtové opatřem č. 6/2021
Usnesení č. 96/2021

ZM schvaluje aktualizaci 2021 programu regenerace MPZ Úterý
Usnesení č. 97/2021

ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu na podporu oprav a rekonstrukcí^pmů v MPZ Úterý

a VPZ Olešovice ve výši 24 000,- Kč |
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