
 

V Ý P I S     U S N E S E N Í 

ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 30.9.2020 
 

Usnesení č. 66/2020 

     ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu 

             ověřovatele zápisu: Viktora Koutného, Tomáše Kaisera 
 

Usnesení č. 67/2020 

      ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body: 

Přijmutí dotace z dotačního titulu PSOV PK Projekty obcí. 

Uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna střešních oken a krytiny bytový dům č.p. 148“  

Žádost o finanční dar – Úterský spolek Bart  
 

Usnesení č. 68/2020 

     ZM schvaluje navržený pořad zasedání. 
 

Usnesení č. 69/2020 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 
 

Usnesení č. 70/2020 

ZM schvaluje platový výměr paní Veronice Blažkové DiS, pověřené vedením ZŠ a MŠ Úterý 

v platové třídě č. 12, stupeň č. 2. Příplatek za vedení 6 048,- Kč, osobní příplatek 3 952,- Kč. 
 

Usnesení č. 71/2020 

ZM schvaluje pronájem části parcely č. 629 ostatní plocha v k.ú. Úterý o výměře 80 m2 panu 

Bedřichu Waskovi na zřízení zahrádky za cenu 2,- Kč / m2 / rok. 
 

Usnesení č. 72/2020 

ZM schvaluje odepsání dluhu ve výši 20 660,- Kč za užívání městského bytu č.2 v bytovém domě 

č.p. Úterý 145 nájemnicí paní Martinou Řezáčovou. 
 

Usnesení č. 73/2020 

ZM schvaluje zvýšení nájemného za užívání bytů v majetku města dle § 2249 odst. 1 občanského 

zákoníku od 1.1.2021 takto: 

Pro byty I. kat. z 20,95 Kč/m2/měs. na 25,- Kč/m2/měs. 

Pro byty II. kat. z 19,50 Kč/m2/měs. na 23,- Kč/m2/měs. 
 

Usnesení č. 74/2020 

ZM    schvaluje   uzavření smlouvy o úvěru ve výši 5.342.000,00 Kč k financování akce: 

„Obnova rybníka a vytvoření tůní na pozemku p.č. 2750 v k.ú. Úterý“ s českou spořitelnou a.s.. 

Podpisem smlouvy pověřuje starostu města pana Václava Konstantinoviče. 
 

Usnesení č. 75/2020 

ZM schvaluje přijmutí dotace z dotačního titulu PSOV PK Projekty obcí ve výši 400 000,- Kč 

na akci „Výměna střešních oken a krytiny bytový dům č.p. 148“ do rozpočtu města. 
 

Usnesení č. 76/2020 

ZM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na akci „Výměna střešních oken a krytiny bytový dům  

č.p. 148“ s vítězem výběrového řízení. 
 

Usnesení č. 77/2020 

ZM schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč Úterskému spolku BART na podporu spolkové 

činnosti. 

 

 

 

 

  Zdeněk Škarda                                                                   Václav Konstantinovič 

                místostarosta                                                                                 starosta          


