
[J s n e s e n í č. 1112017

ze zasedánízastupitelstva městyse Trhová Kamenice konaného dne í3.b ezna2017
v 19.00 hodin v sokolovně v Trhové Kamenici

Zastupitelstvo městyse

Bere no vědomí

209. zprávu o činnosti ZM za uplynulé období

2I0. zprávu o vysledku následné ve ejnosprávní finanční kontroly v p íspěvkov;ich
organizacích MŠ a ZŠ Trhová Kamenice - p íloha č. 1

21I. zprávuo provedené inventarizacimajetku městyse a p íspěvkovych organizací MŠ aZŠ
k 31 .l2.2016

S c h v a I u j e

212. rozpočet městyse Trhová Kamenice na rok 20I7 - p íIoha č. 2

Rozpočtové p íjmy v celkové vlfši 17 .979.300,-- Kč

Rozpočtové vydaje v celkové vyši 31.346.900,-- Kč

Rozpočet je schválen jako schodkovy s tím, že vyrovnání je zajištěno zristatkem finančních
prost edkri na BÚ k 31.12.2016 ve v;fši 13.367.600,-- Kč

2l3. rozpočet vedlejší hospodá ské činnosti - hospoda ení v obecních lesích - p íloha č. 3

Vynosy celkem 3.282.500,-- Kč

Náklady celkem 1.820.240,-- Kč

214. vysledek hospoda ení vedlejší hospodá ské činnosti - hospoda ení v lesích zarok20l6 a
p evod celého hospodá ského vysledku do rozpočtu městyse Trhová Kamenice v roce 2017 -
p íloha č. 4

2l5. ričetní závérkup íspěvkové organizace ZŠ trhová Kamenice s vysledkem hospoda ení
135.983,03 Kč ap evod celého v;isledku hospoda ení do rczervního fondu organizace

216. použití finančních prost edk z rezeryního fondu PO ZŠ Trhová Kamenice na nákup
konvektomatu do školní jídelny

217. ričetní závérkup íspěvkové organizace trrtŠ trhová Kamenice s vysledkem hospoda ení
45.3t2,39 Kč a p evod celého v;isledku hospoda ení do rezervního fondu organizace

2l8. smlouvu s Městskou knihovnou Chrudim o sdružování prost edkri na nákup vyměnného
ťondu pro knihovny v regionu Chrudim a poskYnutí p íspěvku ve v,_iši 2,-Kč na 1 obyvatele.

2l9. dodatek č. 5 ke smlouvě o spoluprácimezi obcemi p i zajišťování Léka ské službyprvní
pomoci v Hlinsku ze dne 28.3.2012 - p íspěvek na rok 2017 čini20.240,-- Kč

220. Dodatek č. 4 ke smlouvě ze dne 12. prosince2012 o spoluprácimezi obcemi p i zajištění
stomatologickych pohotovostních služeb - p íspěvek pro rok 2017 číní2.640,--Kč

22|. Smlouvu č. ll2017 o poskytnutí ťrčelové neinvestiční dotace zrozpočtu městyse Trhová
Kamenice ve vyši 100.000,-- Kč Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31 na



částečnou írhradu provozních a mzdovych nákladri p i poskytování pečovatelské služby pro
klienty trvale bydlící v Trhové Kamenici a místních částech.

222. Smlouvu č.212017 o poskytnutí ričelové neinvestiční dotace zrozpočtu Městyse Trhová
Kamenice ve vyši 3.000,-- Kč Svazupostižen}ch civllízaěními chorobami v ČR, záklaďní
organizace Nasavrky na provozní vydaje.

223, Smlouvu o nájmu nebytovy prostor anájmu motivych věcí - ,,Restaurace Na radnici"
čp. 49 v Trhové Kamenici panu Liboru Sykorovi, Husova ul. čp. 5, Brno k provozování
hostinské činnosti za cenu:

zapronétlem nebytovych prostor - budovy čp. 49 14.000,-- Kč měsíčně

zavybavení kuchyně a provozních místnosti 3.000,-- Kč +DPH měsíčně

224. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě s manžely Josefem Bláhou a Emilií Bláhovou,
SvobodnéHamryčp. 13 nanákuppozemku č.3406-trvaly travníporostovymě e6741 22
v k.ri. Trhová Kamenice v p ípadě vystavby kanalizace a ČOV v Trhové Kamenici

225. Smlouvu o zíízení věcného b emene uzav enou s paní Marcelou Svobodovou, Hluboká
čp. 10 na pozemku č.22319 v k.ri. Hluboká u Trhové Kamenice - vyznačené na geometrickém
plánu č. 83-24412016 ze dne l4.12.2016. Věcné b emeno se zíizuje na p ístup avyužití
studny na uvedeném pozemku.

226. Smlouvu o z ízení věcného b emene č. IP-12-2007956NB/3 Trhová Kamenice, p.
Zlatohlávek p.č. 75318 p ípojka knn s ČPZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 87418 na
pozemkl č. 3945 ostatní plocha v k.ri. Trhová Kamenice pro zíízení umístění a provo zování
za ízení distribuční soustavy -poďzemního vedení NN dle geometrického plánu č. 905-
56312016 ze dne 2.9.2016

227 . Smlouvu o z ízení věcného b emene č. IP- 12-2007957 NBll Trhová Kamenic e, p. Zib
Husova pč. 1629114 p ípojka knn s ČPZ Distribuce, a.s. na pozemku 1 62616 ostatní plocha
v k. . Trhová Kamenice pro z ízeni umístění a provozování za ízení distribuční soustavy -
podzemního vedení NN dle geometrického plánu č. 906-56412016 ze dne 8. 8. 2016

228. zastupitelstvo městyse souhlasí s proplacením náhrady měsíční odměny za nevyčerpanou
dovolenou starostce městyse Trhová Kamenice Ing. Ivě Dostálové podle 79, odst. 5 zákona
o obcích dle p edloženého návrhu

Zastupitelstvoměstyse vyd v :

229. Formou opat ení obecné povahy Zménu č. 2 Územního plánu Trhová Kamenice jako
p íslušny oryán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 1 8312006 Sb., o uzemnim plánování a
stavebním ádu (stavební zákon) v platném znéní, zapoužití 43 odst. 4, 54 odst. 2 a 55
odst.2 stavebního zákona, 13 ap ílohy č.7 vyhlášky č.50012006 Sb., o zemně
analYickych podkladech, uzemné plánovací dokumentaci a zpťrsobu evidence zemně
plánovací činnosti a l7l až I74 zákona č. 50012004 Sb., správní ád v platném znění.

#*,' s-".

Ing. Iva Dostálová
starostka

Yáďav Němec
místostarosta


