
VÝPIS USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva města Úterý, konaného dne 16.12.2021

Usnesení č. 98/2021:
ZM určuje zapisovatele: Zdeňka Škardu
ověřovatele zápisu: Martina Podrackého a Zdeňku Koutskou

Usnesení č. 99/2021
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o body:
Kupní smlouva na prodej pozemků mezi městem Úterý a MI Estate
Doplacení finančních prostředků ZŠ a MS Úterý na dohody o provedení práce
Pověření starosty města k provádění rozpočtových úprav
Dofinancování mezd pedagogických pracovníků ZS Úterý

Usneseme. 100/2021
ZM schvaluje navržený pořad zasedání.

Usneseme. 101/2021
Zastupitelstvo města Úterý projednalo a schválilo návrh rozpočtu - příloha č. 3 na rok 2022 s
celkovými příjmy ve výši 17 907 004,- Kč a s celkovými výdaji ve výši 15 576 004,- Kč. Splátky
dlouhodobých půjčených prostředků 2331000,- Kč. Rozpočet je sestaven jako přebytkový.
Přebytek rozpočtu bude použit na splátky úvěrů. Závazným ukazatelem rozpočtu bude paragraf.

Usneseme. 102/2021
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Úterý na období 2022 - 2024

Usneseme. 103/2021
ZM schvaluje rozpočet ZS a MS Úterý na rok 2022

Usneseme. 104/2021
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MS Úterý na období 2022 - 2024.

Usnesení č. 105/2021
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021

Usneseme. 106/2021
ZM schvaluje zápis za rok 2020 do kroniky města.

Usneseme. 107/2021
ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej parcel č. st. 6 a 75/4 zahrada mezi městem Úterý a firmou
MI Estate, sídlem Roháčova 188/37, Praha 3, Žižkov, 130 00.

Usneseme. 108/2021
ZM schvaluje doplacení finančních prostředků ve výši 128 472,- Kč ZŠ a MS Úterý, přisp.
organizaci na odměny vyplácené v r. 2021 na základě dohod o provedení práce.



Usneseme. 109/2021
ZM pověřuje starostu města Úterý do konce stávajícího 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:
Neprodlené zaslána zastupitelům města Úterý elektronickou poštou
na nejbližším zasedáním předána na vědomí ZM
uvedené částky jsou včetně DPH

Usneseme. 110/2021
ZM schvaluje doplnění pořadu zasedání o bod:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2020

Usneseníč. 111/2021
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.9.2020 na akci s názvem „Obnovení rybníka
a vytvoření tůní na pozemku p.č. 2750 v k.ú. Úterý.

Usneseme. 112/2021
ZM schvaluje do financování mzdových prostředků pedagogických pracovníků ZS Úterý z důvodu
nízkého počtu žáků ve třídě.
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