USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva Města Smiřice
konaného dne 26. 3. 2008
1.

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

ověřovatele zápisu:

c)

zapisovatelku:

Lubomír Jandera
Ing. Milan Plšek
MUDr. Jiří Jarolímek
MUDr. Pavel Hottmar
Ladislava Reichová

2.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
- plnění usnesení z 9. zasedání ZM konaného dne 21. 2. 2008

3.

Zastupitelstvo města schválilo:
a) program dnešního jednání rozšířený o bod 9/10/08
b) předloženou zprávu o jednáních RM od posledního zasedání ZM konaného dne
21.2.2008 do dnešního zasedání ZM
c) usnesení v tomto znění:

1/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje změnu rozpočtu č. 1/2008, která je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
2/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice stanovuje s účinností od 1. 3. 2008 odměny neuvolněným
členům zastupitelstva města takto:
místostarosta
Ing. Milan Plšek
7.220 Kč
člen RM
Mgr. Jan Novotný
1.830 Kč
člen RM
Mgr. Petr Rohlena
1.830 Kč
člen RM
JUDr. Pavel Rousek
1.830 Kč
předseda FV
Ing. Ladislav Koldrt
1.500 Kč
předseda KV
František Malý
1.500 Kč
člen ZM
PhDr. Petra Atanasovská
630 Kč
člen ZM
MUDr. Karel Beran
630 Kč
člen ZM
Martin Černý
630 Kč
člen ZM
Jiří Hájek
630 Kč
člen ZM
MUDr. Pavel Hottmar
630 Kč
člen ZM
Lubomír Jandera
630 Kč
člen ZM
MUDr. Jiří Jarolímek
630 Kč
člen ZM
Vítězslava Klůzová
630 Kč
člen ZM
Ing. Eva Svobodová
630 Kč
člen ZM
Karel Šust
630 Kč
3/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje prodej pozemku p. č. 501/17 k. ú. Smiřice o výměře
2800 m2 a pozemku p. č. 501/18 k. ú. Smiřice o výměře 2040 m2 společnosti Vodovody a

kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 70.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
4/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec
Králové ve výši 70.000 Kč.
5/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje smlouvu o převodu cenných papírů č. SCP/013/2008
se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
6/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 199 a pozemku st. p. č.
200/6 k. ú. Smiřice s minimální vyvolávací cenou 5 mil. Kč obálkovou metodou.
7/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 1/2008,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích. Ve smyslu § 84
odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů zastupitelstvo města Smiřice:
I. s c h v á l i l o
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích.
II. v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích.
III. u l o ž i l o
Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky města Smiřice č.
1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o místních poplatcích.
8/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice projednalo obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2008,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1992 o snížení sazby daně z nemovitostí. Ve
smyslu § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů zastupitelstvo města Smiřice:
I. s c h v á l i l o
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 7/1992 o snížení sazby daně z nemovitostí.
II. v y d a l o
obecně závaznou vyhlášku města Smiřice č. 2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 7/1992 o snížení sazby daně z nemovitostí.
III. u l o ž i l o
Městskému úřadu Smiřice zajistit vyhlášení obecně závazné vyhlášky města Smiřice č.
2/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1992 o snížení sazby daně z
nemovitostí.

9/10/08
Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje pana Luboše Tuzara delegátem města na jednání
řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., která se koná
dne 11. 6. 2008 v Eliščině sálu Kongresového centra Aldis, a. s., Eliščino nábřeží 375,
Hradec Králové.
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) Kontrolnímu výboru prověřit průběh veřejné soutěže na poskytnutí úvěru a smluvní
vztahy s obchodními partnery.

Hlasování pro usnesení:

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 0

Toto usnesení je nedílnou součástí zápisu z 10. 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.

