
VÝPIS USNESENÍ

Ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 24.11.2022

Usneseme. 108/2022
ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu

ověřovatele zápisu: Martina Mareše a Milana Bartoška

Usneseme. 109/2022
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o bod:
Členství v honebním společenstvu Vidžín

Usneseme. 110/2022
ZM schvaluje navržený pořad zasedám.

Usnesení č. 111/2022

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022

Usneseme. 112/2022
ZM pověřuje starostu města Úterý do konce volebního období k provádění
rozpočtových úprav v tomto rozsahu:

l) Neomezeně
Zapojení účelově přijatých finančních prostředků z jiných rozpočtů do příjmů
v případě potřeby i do výdajů ve stejné výši ( může dojít ke změně salda
rozpočtu)

V případě havárie, hrozby penalizace, úhrady pokut a penále, náhrady mzdy za
dočasnou pracovní neschopnost (může dojít ke změně salda rozpočtu)

2) Zvyšovat výdaje v jednom paragrafu a zároveň snižovat výdaje v jiném
paragrafu (nezmění se saldo rozpočtu). Maximální hodnota jednoho
rozpočtového opatření nesmí překročit 300 tis. Kč.

3) Tato rozpočtová opatření budou na nejbližším zasedání předána na vědomí
ZM. Uvedené částky jsou včetně DPH



Usneseme. 113/2022
ZM stanoví tyto platby za užívání sálu hospody U kašny Úterý č.p. 30:
Pronájem sálu 1000,- Kč, dodávka tepla 800,- Kč, používání WC 500,- Kč,
vratná kauce určená k úhradě případných škod 2000,- Kč

Usneseme. 114/2022

ZM schvaluje navýšení finančních prostředků poskytnutých na provoz ZS a MS
Úterý z rozpočtu města v roce 2022 o 300 000,- Kč na celkových 900 000,- Kč.

Usneseme. 115/2022
ZM schvaluje mimořádnou odměnu ^^^^I^^^^B ředitelce ZŠ a MS
Utery, Mgr. Janě Klečkové v rámci hromadného odměňování zaměstnanců
základní školy a mateřské školy Úterý.

Usneseme. 116/2022
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 0725689319/22 o kontokorentním úvěru na
částku 600 000,- Kč s Českou spořitelnou a.s..

Usneseme. 117/2022
ZM schvaluje jednorázové splacení úvěru z finančních prostředků města Úterý
v roce 2022 ve výši 1150000,- Kč, poskytnutého městu Úterý Českou
spořitelnou a. s..

Usneseme. 118/2022
ZM schvaluje mimořádnou odměnu starostovi města Václavu Konstantinovičovi
ve výši jednoho měsíčního platu za zajištění a organizaci kulturních akcí -
jarmark, masopust, práce v rámci zimní údržby silnic v nočních hodinách,
vyřešení havárie kotelny dálkového vytápění bytových domů.

Usneseme. 119/2022
ZM schvaluje členství města Úterý v honebním společenstvu Vidžín na základě
vlastnictví pozemků města Úterý v k.ú. Vidžín.

<^'
\V Č--

Zdeněk Škarda
místostarosta ItíĚSTO ÚTERÝ

330 40 Úterý 1 @
ISO: 00258466, DIČ: C200258466

tel.: 373 312 201

^^<-
V^lav Konstantinovič

starosta


