
 

 

 

 

V Ý P I S     U S N E S E N Í 

ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 2.2.2021 
 

 

Usnesení č. 1/2021: 

     ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu 

                       ověřovatele zápisu: Pavla Bernarda a Viktora Koutného 

 

Usnesení č. 2/2021: 

       ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body: 

Zakreslení PÚ Olešovice do ÚP města Úterý 

Odpuštění nájmu za užívání prostor určených k podnikání 

a vypuštění bodu Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Usnesení č. 3/2021: 

      ZM schvaluje navržený pořad zasedání. 

 

Usnesení č. 4/2021: 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč SH ČMS okrsek Úněšov. 

 

 

Usnesení č. 5/2021: 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s ČS a.s. ve výši 1 150 000,- Kč na předfinancování 

akce „Rekonstrukce knihovny“ v budově Úterý č.p.5 

 

Usnesení č. 6/2021: 

ZM schvaluje zápis za rok 2019 do kroniky města. 

 

Usnesení č. 7/2021: 

ZM ukládá starostovi města obeslat občany dopisem s upozorněním na porušování § 25, odst. 3 

zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu  na pozemních komunikacích při parkování na místních  

komunikacích, zejména v ulici za hospodou „U kašny“ 

 

Usnesení č. 8/2021: 

ZM schvaluje Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „ZŠ a MŠ Úterý – rekonstrukce toalet“  

u MAS Kraj živých vod. 

 

Usnesení č. 9/2021: 

ZM schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 43 559,- Kč zástupkyni pověřené vedením školy 

Veronice Blažkové, DiS v rámci hromadného odměňování zaměstnanců základní školy a 

mateřské školy Úterý.  

 

Usnesení č. 10/2021: 

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 1 988 578,- Kč od MFČR na akci „Město Úterý - č.p.5 - 

rekonstrukce bytů a knihovny“ 

 

Usnesení č. 11/2021: 

ZM schvaluje prodej parcely č. St. 6 v k.ú. Úterý o výměře 713 m2  firmě MI Estate s.r.o.,sídlem 

Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3. Cena je stanovena na základě usnesení ZM č. 8/2020 ve výši 

205,- Kč za m2.  



 

Usnesení č. 12/2021: 

ZM schvaluje prodej části parcely č. 75/2 zahrada v k.ú. Úterý o výměře cca 600 m2 firmě MI 

Estate s.r.o. sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3. Cena je stanovena na základě usnesení ZM  

č. 8/2020 ve výši 205,- Kč za m2.  

 

Usnesení č. 13/2021: 

ZM schvaluje vstup města Úterý do Svazku obcí Krašov. 

 

Usnesení č. 14/2021: 

ZM schvaluje zakreslení stavu po provedení pozemkových úprav v k.ú. Olešovice do Územního 

plánu města Úterý. 

 

Usnesení č. 15/2021: 

ZM schvaluje odpuštění nájmu za užívání prostor sloužících k podnikání - Hospoda u Kašny, 

Úterý č.p. 30 za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 v celkové výši 6 000,- Kč. 

 

Usnesení č. 16/2021: 

ZM souhlasí s průjezdem vozidel účastníků rallye po komunikacích ve správě města, s jejich 

úplnou uzavírkou, navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu dne 05.06. 

2021 při XV. ročníku Rallye Plzeň 2021 v úseku tratě rychlostní zkoušky. 

 

Usnesení č. 17/2021: 

ZM ukládá starostovi města informovat na příštím zasedání ZM o způsobu řešení odstranění 

výskytu plísní v bytovém domě Úterý č.p. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdeněk Škarda                                                                   Václav Konstantinovič 

              místostarosta                                                                                 starosta 


