Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.

____________________________________________________________
USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva Města Smiřice
konaného dne 4. 12. 2007

1.

Zastupitelstvo města zvolilo:
a) návrhovou komisi ve složení:
b) ověřovatele zápisu:
c) zapisovatelku:

PhDr. Petra Atanasovská
Karel Šust
Lubomír Jandera
MUDr. Pavel Hottmar
Marcela Joštová

2.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- plnění usnesení ze 6. zasedání ZM konaného dne 25. 10. 2007

3.

Zastupitelstvo města schválilo:
a) program dnešního jednání
b) předloženou zprávu o jednáních RM od posledního zasedání ZM konaného dne
25.10.2007 do dnešního zasedání ZM
c) usnesení v tomto znění:
1/7/07
ZM Smiřice schválilo změnu rozpočtu č. 10/2007, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2/7/07
Zastupitelstvo města Smiřice schválilo přijetí rozpočtového provizoria, kterým se bude
řídit hospodaření města v době od 1. 1. 2008 do schválení rozpočtu na rok 2008.
V době platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje
k zajištění chodu města a splnění smluv a závazků z předchozích období. Toto
opatření se týká i organizační složky města - Městské knihovny. Příspěvkovým
organizacím, jejichž zřizovatelem je Město Smiřice, bude příspěvek měsíčně
poskytnut ve stejné výši jako v roce 2007. Občanskému sdružení Obecný zájem
bude poskytnuta záloha na finanční příspěvek ve výši 100.000,- Kč do 15. 1. 2008.
3/7/07
ZM Smiřice schválilo Statut sociálního fondu, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu,
s účinností od 1. 1. 2008.
4/7/07
ZM Smiřice určilo člena ZM pana Jiřího Hájka pro spolupráci s odborem hlavního
architekta Magistrátu města Hradec Králové při pořizování Územního plánu Smiřice.
5/7/07

ZM Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 3/2007, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad.
Ve smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů ZM Smiřice:
I.

schválilo
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 3/2007, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

II.

vydalo
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 3/2007, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

III.

uložilo
Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky města
Smiřice č. 3/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad.

6/7/07
ZM Smiřice revokovalo usnesení ZM č. 4/21/06 ze dne 23. 3. 2006.
7/7/07
ZM Smiřice schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 60/3 k. ú. Smiřice o výměře
10 m2.
8/7/07
ZM Smiřice schválilo zapojení města do městské úrovně prevence kriminality na léta
2008 – 2011.
9/7/07
ZM Smiřice ustavilo pracovní skupinu pro prevenci kriminality ve složení:
Luboš Tuzar, Mgr. Petr Rohlena, Mgr. Aleš Šob, Mgr. Věra Hottmarová, Libuše
Zemková, Ing. Ema Baboráková, prap. Petr Šurin.
10/7/07
ZM Smiřice jmenovalo pana Luboše Tuzara manažerem prevence kriminality.
11/7/07
ZM Smiřice schválilo pana Luboše Tuzara delegátem města na jednání mimořádné
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která se koná
dne 5. 12. 2007 v Eliščině sálu Kongresového centra Aldis a. s. v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 375.
12/7/07
ZM pověřilo pana Luboše Tuzara jako delegáta města na jednání mimořádné valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. dne 5. 12. 2007
hlasováním proti změně hlasovacích práv.
13/7/07
ZM Smiřice schválilo prodej pozemku p.č. 332/2 k. ú. Smiřice o výměře 214 m2, p. č.
1187 k.ú. Smiřice o výměře 12 m2 a st. p. č. 180/2 k. ú. Smiřice o výměře 20 m2

včetně stavby za celkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.950,- Kč
manželům V. a H. K., Smiřice. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
14/7/07
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 481/22 k. ú. Rodov o výměře 58 m2
a pozemku p. č. 481/31 k. ú. Rodov o výměře 44 m2.
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: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis byl sepsán ve Smiřicích dne 10. 12. 2007

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu ze 7. 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.

