
Usnesení č. I2l20I7

ze zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice konaného dne 12. čerlna}Ot7
v 19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici

Zastupitelstvo městyse

Bere nu vědomí

230. zprávu o činnosti Zill4zauplynulé období

23|. zprávu o výsledku průběžné veřejnosprávní finanční kontroly v příspěvkových
organizacích MŠ a ZŠ Trhová Kamenice

232. rozpočtové opatření č. 1l20I7 schválené starostkou městyse dne 24.4.2017

233. rozpočtové opatřeni č. 2l20I7 schválené starostkou městyse dne 31 ,5.2017

234. zprávu o výsledku kontroly provedené pracovníky České inspekce životního prostředí,
oblastní inspektorát Hradec Králové v obecních lesích

235. zprávu o ýsledku kontroly provedené pracovníky Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje na dodržování ustanovení krizového zákona a předpisů vydaných kjeho
provedení.

236. uzavřenípříkazní smlouvy č. 20170009 s firmou JD-dotace s.r.o., Obora 85, 679 0I
Skalice nad Svitavou na provedení administrativních úkonů v rámci projektu ,,PoŤízení
dopravního automobilu"

SchvaIuje
237, celoroční hospodaření městyse azávětečný účet městyse Trhová Kamenice zarck20l6
vČetně zprávy auditora Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření městyse za rok 2016 bez výhrad.

238. účetní závěrku městyse zarok20l6, která obsahuje níže uvedené dokumenty:

- Rozvaha

- Yýkaz FIN 2-12 M
-Yýkaz zisku a zttálty

- Příloha

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

- Inventariz ační zpr áv a

239. rozpočtové opatření č.3l20I7

240. uzavíení smlouvy o poskýnutí dotace z Pardubického kraje na nový dopravní automobil
pro SDH Trhová Kamenice ve výši 300.000,-- Kč
241. uzavření smlouvy o poskytnuti dotace z Pardubického kraje na ,,Dětské hřiště Svárov" ve
výši 110.000,-- Kč



242. uzavŤení smlouvy o poskytnutí dotace zPardubického kraje narealizaci akce,,Sejdeme
se na rynku" ve výši 15.000,-- Kč
243. uzavŤení smlouvy o poskytnutí dotace z Pardubického kraje na opravu požámího
automobilu ve qýši 30.000,-- Kč
244. uzavření smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na stavbu ,,Trhová
Kamenice - ČOV a splaŠková kanalizace" s firmou RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404.533
52 Pardubice zacenu 433.180 Kč včetně DPH.
245. uzavření dohody o vývoření společného školského obvodu základní školy s obcí Homí
Bradlo

246. uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí
Vysočina.

247. uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s obcí
Vysočina

248- Prodej pozemkové parcely č. 853/3 o výměře 49 m2 v k.ú. Rohozná u Trhové
Kamenice firmě Jakub Pleninger s.r.o. U Cukrovaru 3, 538 21 Slatiňany za aenv 100,--
Kč/m2

249. nákuP Pozemkové parcely č.32I0l4 o výměře II35 m2 a pozemkové parcely č.32I0l5
o výměře 206 m2 oba v k.ú. Trhová Kamenice od pana Zbyřkakudláčka, tihová Kamenice
a Michala Rulíka, Trhová Kamenice za cenv 720,-.- Kčlm2
250. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zŤízení služebnosti č. 11010-0 67924 s firmou
Českátelekomunikační infrastruktura a.s. , olšanská 268ll3,iraÁs-ŽiirŠ" 

"^p.p.č. 
1962lt,

Č. 3558 aČ. 4031 v k.ú. Trhová Kamenice pro potřeby umístění podzemního komunikačního
vedení veřejné komunikační sítě.

25l. uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zŤízenívěcného břemene - služebnosti
a smloul'u o právu provést stavbu číslo IP-12 -200 8g68lVB 1- název stavby : CHCI-
VARHANY s.r.o- na pozemkovou parceluč. 1626118 v k.ú. Trhová Kaménice pro potřeby
umístění kabelové el. přípojky 1 kW pro parcelu č. 1626159

252. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na poz.p.č. 3910 v k.ú.
Trhová Kamenice pro potřeby stavby ,,Trhová Kamenice _ kanaliiac. á čoV,,, kde bude
umístěn výústní objekt z COV
253. udělení výjimky zpoětužákinaškolní rok2Ol]l2018 pro Základníškolu, Trhová
Kamenice, okres Chrudim v souladu s § 23. odst. 3 a4 zákonač.56Il20O4 Sb., o
PředŠkolním, záklaďním. středním a vyšším odborném a jiném vzdélávání(škoiský zákon) a §
4 vYhláŠkY Č.4812005 Sb.. o základnímvzdélávání a některých náležitostech plnění povinné 

-

školní docházky

254. rcalizaci akce ,,Trhová Kamenice- Dopravní automobil" v roce 20t] adofinancování
veŠkerých nákladŮ této akce v plné výši zrozpočtu městyse Trhová Kamenice pro rok2OI7

Ing.Václav Něm
místostarosta

lng. Iva Dostálová /
starostka 

Nl


