VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 14.1.2022

Usnesení č. 1/2022:
ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu

ověřovatele zápisu: Tomáše Kaisera a Jiřího Koutného
Usnesení č. 2/2022:
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:

Mimořádná odměna ředitelky ZŠ a MS Úterý
Rozpočtové opatření č. 8/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Dodatek č. l ke smlouvě o úvěru č. 0632973169 ze dne 8.10.2020
vyškrtnutí bodu pronájem části parcely č. 630/1
Usnesení č. 3/2022:
ZM schvaluje navržený pořad zasedání.
Usnesení č. 4/2022:

ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Úterý a Plzeňským krajem formou
bezúplatného převodu v následujícím rozsahu:

l) Přijetí dam nemovitosti (pozemků) p. č. 2398/8, 2398/5, 2382/3, 2382/4, 2379/2, 2398/6, 2398/4,
2428/4, všechny v k. u. Úterý, od Plzeňského kraje.

2) Darování Plzeňskému kraji nemovitosti (pozemků) p. č. 2371/20, 1680/12, 2485/1, 2485/2,

2382/6, 2380/3, 1680/16 2371/21, 1680/19 dle GP č. 505-176/2021, 2368/2, 2383/19, 2371/23,
2380/2, všechny v k. u. Utery.

Usnesení č. 5/2022:

ZM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 na zhotovení akce „Úterý č. pop. 5
rekonstrukce bytů a knihovny".
Usnesení č. 6/2022:

ZM schvaluje využití sálu hospody ke hraní stolního tenisu.
Usnesení č. 7/2022:

ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele akce „Malá vodní nádrž Úterý". Výběrové
řízení bude vypsáno tak, aby jej bylo možné bez komplikací zrušit.
Usnesení č. 8/2022:

ZM ukládá starostovi města konzultovat řešení parkování v ulici za hospodou s Odborem dopravy
MěU Nýřany a omezení průjezdnosti místních komunikací ve městě Utery a jeho částech v důsledku
parkování v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích řešit ve spolupráci s Policií

ČR.

Usnesení č. 9/2022:

ZM schvaluje odkoupení parcely č. 1688/17, ostatní plocha v k.ú. Utery
za cenu 205,- Kč za m2.

Usneseme. 10/2022:

ZM schvaluje provedení rekonstrukce veřejného dětského hřiště firmou PALIS Plzeň spol s.r.o. dle
cenové nabídky ze dne 5.1.2022. Herní prvky budou doplněny o trojdílnou hrazdu a lanový most.
Usneseme. 11/2022:

ZM schvaluje mimořádnou odměnu ^B^^^B^^^B ředitelce ZS a MS Úterý, mgr. Janě
Klečkové v rámci hromadného odměňování zaměstnanců základní školy a mateřské školy Úterý.
Usnesení č. 12/2022:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022

Usnesení č. 13/2022:
ZM schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o úvěru č. 0632973169 ze dne 8.10.2020.
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