
VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Utery, konaného dne 10.2.2022

Usnesení č. 14/2022:
ZM určuje zapisovatele: Zdeňku Koutskou
ověřovatele zápisu: Viktora Koutného a Martina Podrackého

Usneseme. 15/2022:
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:
Smlouva o dílo na zpracování Změny č. l Územního plánu Úterý
Dodržování limitu pro výdaje města bez souhlasu zastupitelstva.
Vypuštění bodu rozpočtové opatření č. 2/2022

Usneseme. 16/2022:
ZM schvaluje navržený pořad zasedání.

Usneseme. 17/2022:
ZM schvaluje pronájem části parcely č. 630/1 trvalý travní porost v k.ú. Úterý o výměře
370 m2 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B za cenu 2,- Kč za m2 za rok
k užívání jako zahrádku.

Usneseme. 18/2022:
Město Utery souhlasí s průjezdem vozidel účastníků rallye po komunikacích ve správě města, s
jejich úplnou uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu dne
04.06. 2022 při XVI. ročníku Rallye Plzeň 2022 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky:
RZ 3, 7 : Křivce - Úterý - Olešovice - dle přiloženého návrhu mapy
Podmínky povolení:
l) Předání místní komunikace před zahájením akce a po skončení akce
2) Odstraněni všech škod způsobených závodníky nebo diváky.

Usneseme. 19/2022:
ZM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-0008062A^B/001 ve
prospěch Oprávněné CEZ Distribuce a. s.

Usnesení č. 20/2022:
ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje na financování opravy střechy bytového domu Úterý č.p. 5. Před podáním žádosti
bude ověřeno, zda realizováním rekonstrukce střechy nepřekročí celkové náklady na rekonstrukci
domu Úterý č.p.5 částku 6 000 000,- Kč bez DPH

Usnesení č. 21/2022:
ZM neschvaluje uzavření smlouvy na zhotovení akce „Malá vodní nádrž Úterý" s uchazečem, jehož
nabídka dle závěru hodnotící komise nejlépe splnila podmínky zadávacího řízení. Výše prostředků
potřebných k financování podílu města na realizaci akce výrazně přesahuje možnosti rozpočtu města
Úterý. Z tohoto důvodu se výběrové řízení ruší.



Usnesení č. 22/2022:
ZM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování Změny č.l územního plánu Úterý se zhotovitelem ing.
arch. Miroslavem Jirsou za konečnou cenu 205 000,- Kč.

Usnesení č. 23/2022:
ZM pověřuje místostarostu města Zdeňka Škardu prověřením horní hranice limitu pro výdaje města
bez souhlasu zastupitelstva.
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