Usnesení č. 2
z jednání zastupitelstva města, konaného dne 29. prosince 2014
Zastupitelstvo města

I.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání pana Kubicu a pana Koriťáka
bere na vědomí

II.

a) zprávu o činnosti rady města za období od jednání ZM dne 03.11.2014
b) rozpočtové opatření č.3, č.4, č. 5 v rozpočtu města r. 2014, schválené radou města
volí

III.

v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. §84, odst.2, písm. m, O obcích, v platném
znění, za členy kontrolního a finančního výboru:
a) Kontrolní výbor
1. Mgr. Miriam Augustinová
2. Rostislav Holoubek starší
3. Anna Dostálíková - zapisovatelka
b) Finanční výbor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV.

Gabriela Špitová
Bohumíra Černá
Martin Horák
Zuzana Zezulková
Jaroslava Bártová
Bc. Tomáš Grman
Marcela Hůlová - zapisovatelka

schvaluje
a) Program jednání
b) Návrhovou komisi ve složení – Ing. Fejtek, Mgr. Hofman, Ing. Kucharič

c) Ověřený zápis z ustavujícího zastupitelstva ze dne 03.11.2014
d) Změny rozpočtu města v r.2014- rozpočtové opatření č.6 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit 59 321 305,77 Kč a ve výdajové části 53 263 597,31Kč.
Financování bude činit - 6 057 708,46 Kč
e) Přijetí dotace na projekt "Zkvalitnění nakládání s bioodpady."
1. z Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 3051765,20 Kč
2. ze Státního fondu životního prostředí ve výši 179515,03 Kč
3. z Fondu soudržnosti Evropské unie na vypracování projektu ve výši 140250,- Kč
4. ze Státního fondu životního prostředí na vypracování projektu ve výši 8249,97
Kč
f) Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2015

g) Zařazení pozemních komunikací v katastrálním území Staňkov-město,
Staňkov-ves, Krchleby, Ohučov a Vránov, do kategorie místní komunikace.

h) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014

i) Smlouvu o dílo na zhotovení projektu č.02/2014 – Víceúčelové hřiště, stavební
parcela č. 105/1 – změna stavby před jejím dokončením.

j) Rozpracování studie varianty A – Revitalizace Náměstí T.G. Masaryka Staňkov

Mgr.Bc. Alexandr Horák
starosta

Mgr. Jaroslav Šobr
místostarosta

