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
z 8. zasedání zastupitelstva Města Smiřice
konaného dne 15. 1. 2008

1.

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

ověřovatele zápisu:

c)

zapisovatelku:

Jiří Hájek
Mgr. Petr Rohlena
František Malý
Ing. Ladislav Koldrt
Marcela Joštová

2.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- plnění usnesení ze 7. zasedání ZM konaného dne 4. 12. 2007

3.

Zastupitelstvo města schválilo:
a) program dnešního jednání
b) předloženou zprávu o jednáních RM od posledního zasedání ZM konaného dne
4.12.2008 do dnešního zasedání ZM
c) usnesení v tomto znění:
1/8/08
ZM Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. ............ k. ú. Rodov o výměře 58 m2 a
pozemku p. č. ................... k. ú. Rodov o výměře 44 m2 panu ........................., bytem
................., Smiřice za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.950,- Kč.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
2/8/08
ZM Smiřice neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1134 o výměře 216 m2 a st. p. č.
137 o výměře 334 m2 k. ú. Smiřice.
3/8/08
ZM Smiřice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 00640411 o poskytnutí finančních
prostředků ze SFŽP.
4/8/08
ZM Smiřice schvaluje záměr převodu a prodeje části kanalizačního systému dle
přiložené specifikace na společnost VAK Hradec Králové, a. s. a na obec Holohlavy.
5/8/08
ZM Smiřice neschvaluje záměr převodu pozemků p. č. 304/2 o výměře 416 m2, st. p.
č. 200/2 o výměře 119 m2, st. p. č. 278 o výměře 120 m2, st. p. č. 200/10 o výměře 212
m2 k. ú. Smiřice od Pozemkového fondu.

6/8/08
ZM Smiřice schvaluje rozpočet Smiřických svátků hudby 2008 dle předloženého
návrhu, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
7/8/08
ZM Smiřice schvaluje Strategii prevence kriminality na období 2008 – 2011
v podmínkách města Smiřice.
8/8/08
ZM Smiřice schvaluje Městský program prevence kriminality na rok 2008.
9/8/08
ZM Smiřice neschvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 27 Palackého ulice.
10/8/08
ZM Smiřice neschvaluje záměr převodu nemovitostí SO 139, SO 155 a SO 226 pro
stavbu 1106-II dálnice D11.
11/8/08
ZM Smiřice schvaluje záměr prodeje nemovitosti U Stadionu čp. 15 vč. pozemku st. p.
č. 698 k. ú. Smiřice o výměře 481 m2 a pověřuje RM předložením podkladů nejpozději
na 10. zasedání ZM.
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.
c) Radě města řešit připomínky občanů Rodova

Hlasování pro usnesení:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis byl sepsán ve Smiřicích dne 21. 1. 2008

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu z 8. 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.

