____________________________________________________________
USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva Města Smiřice
konaného dne 21. června 2007
1.

Zastupitelstvo města zvolilo:
a)
návrhovou komisi ve složení:
b)

ověřovatele zápisu:

c)

zapisovatelku:

Jiří Hájek
František Malý
MUDr. Pavel Hottmar
Mgr. Petr Rohlena
Ladislava Reichová

2.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- plnění usnesení ze 3. zasedání ZM konaného dne 29. 3. 2007

3.

Zastupitelstvo města schválilo:
a) program dnešního jednání
b) předloženou zprávu o jednáních RM od posledního zasedání ZM konaného dne
29.3.2007 do dnešního zasedání ZM
c) projednané závěry těchto předložených problémů města:
1/4/07
ZM Smiřice schválilo změnu rozpočtu č. 3 roku 2007, která je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
2/4/07
ZM Smiřice v souladu s § 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením města Smiřice za rok 2006 s výhradami vzhledem
k nedostatkům uvedeným ve zprávě o přezkoumání hospodaření a schvaluje opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu.
3/4/07
ZM Smiřice schválilo přezkoumání hospodaření města počínaje rokem 2007 auditorem.
4/4/07
ZM Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2007, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů. Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo města Smiřice:
I.
schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
II. v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2007, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.
III. u l o ž i l o

Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky města Smiřice č.
2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města
Smiřice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
5/4/07
ZM Smiřice schválilo vítězem výběrového řízení na akci „Prodej pozemku p.č. 462/7 a
jeho následné využití pro bytovou výstavbu“ společnost VCES, a. s. se sídlem Na Harfě
337/3, Praha 9 a pověřilo Radu města zajištěním všech právních dokumentů souvisejících
s případnou realizací akce.
6/4/07
ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku na rok 2007 na podporu společenských
aktivit oddílu kopané SK Smiřice ve výši 100.000,- Kč.
7/4/07
ZM schválilo aktualizované znění č.1 Stanov svazku obcí Smiřicko.
8/4/07
ZM schválilo prodej dílu a pozemku p. č. 61/4 k. ú. Smiřice o výměře 9 m2 firmě AZ
Smiřice, s. r. o., Jiráskova 360, Smiřice za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
9/4/07
ZM schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Ministerstvem
dopravy ČR zastoupeným společností INTAR a. s., Bezručova 17a, Brno v souvislosti
s uložením zemního elektro-napájecího kabelu v pozemku p. č. 513/4 k. ú. Rodov v rámci
výstavby elektronického mýtného systému.
10/4/07
ZM schválilo bezúplatný převod pozemků p. č. 481/17 k. ú. Rodov o výměře 1661 m2, p.
č. 481/22 k. ú. Rodov o výměře 58 m2 a p. č. 481/25 k. ú. Rodov o výměře 71 m2 z LV 1 ČR na LV 10001 - Město Smiřice.
11/4/07
ZM schválilo záměr realizace projektu „Lodí a na kole z Hradce Králové do Josefova“ a
pověřuje starostu veškerými úkony s tím spojenými.
4.

Zastupitelstvo města ukládá:
a) Radě města zajistit realizaci přijatých usnesení dnešního jednání ZM uvedených
v zápise.
b) Radě města zabývat se připomínkami zastupitelů a občanů vznesenými v rámci
diskuse.
Hlasování pro usnesení:

Pro: 14

Proti: --

Zdržel se: --

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města. Zápis je v souladu
s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní
zřízení), uložen na sekretariátě MěÚ Smiřice k nahlédnutí.

