
VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Utery, konaného dne 20.9.2022

Usnesení č. 85/2022:
ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu
ověřovatele zápisu: Tomáše Kaisera a Pavla Bernarda

Usnesení č. 86/2022:
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:
Smlouva o zřízení věcného břemene
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Hospoda u kašny
Revokace usnesení ZM č. 82/2022
B-Art festival - úhrada startovného

Usnesení č. 87/2022:
ZM schvaluje navržený pořad zasedání.

Usnesení č. 88/2022:
ZM schvaluje podání žádosti u Státního pozemkového úřadu o bezúplatný převod parcely
č. 643/1, ostatní plocha v k.ú. Úterý do majetku města.

Usnesení č. 89/2022:
ZM revokuje usnesení č. 82/2022 takto:

l ZM schvaluje zpracování změny č. 2 UP Úterý, která bude obsahovat záměr Eko agrofarmy v
k.ú. Vidžin, žadatele Karla Milta , bytem

2 ZM ukládá starostovi města vypracování změny č. 2 UP města Úterý zadat ing. arch.
Miroslavu Jirsovi. Město Úterý bude plnit dohled nad formou i obsahem této změny.

3 Změnu č. 2 UP Úterý bude celou financovat žadatel Karel Milí. Vypracování změny bude
realizováno po uzavření smlouvy s žadatelem Karlem Míliem o uhrazení veškerých nákladů na
její pořízení

Usnesení č. 90/2022:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o financování pořízení změny č. 2 územního plánu města Utery
s žadatelem o její pořízení, panem Karlem Miltem, bytem

Usnesení č. 91/2022:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022

Usnesení č. 92/2022:
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného řemene - služebnosti č. IV -12-0018659/VB/01

Usnesení č. 93/2022:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene provozování a údržby povrchové
kanalizace na parcele č.1137/22 dle GP 161-18/2022 mezi městem Úterý jako stranou oprávněnou
a panem Jaroslavem Němečkem, bytem •||||||—|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BJako
stranou povinnou.

Usnesení č. 94/2022:
ZM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Hospoda u kašny na
adrese Úterý č.p. 30.



Usnesení č. 95/2022:
Zastupitelstvo města Úterý souhlasí s podáním žádosti o podporu do připravované výzvy pro ZŠ
z Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 2 800 000,- Kč,
s předfinancováním projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši 10 % a dále
souhlasí s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného realizací projektu a udržení
výstupu projektu min. po dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání
projektu.

Usnesení č. 96/2022:

ZM schvaluje uhrazení částky 1100,- Kč Uterskému spolku Bart, sídlem Utery č.p. 6, 330 40 za
startovně mládeže na B-Art festivalu pro radost z tvoření a poznávání.

Zdeněk Škarda
místostarosta

ftfiÉSTO ÚTERÝ
33040 Úíeiý 1_

^ "sssr"

•-•/
/'

./.

.',••

/

f^

/
//^ ^-

Václav Konstantinovič
starosta


