Usnesení ZM Červené Pečky č. 11/2014
ze dne 11.12.2014
1) ZM schvaluje příspěvek na činnost Občanského sdružení Nebovidská tvrz na rok 2015 ve výši
10.000,-Kč.
2) ZM schvaluje příspěvek na 30. ročník Červenopečecké Pecky ve výši 40.000,-Kč.
3) ZM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2014 a ukládá úřadu
městyse uveřejnit na profilu zadavatele smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu jejichž cena
přesáhla 500.000,-Kč bez DPH a účtovat dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o
účetnictví.
4) ZM bere na vědomí zprávu komise o otevírání obálek na stavbu Zateplení budovy Základní školy
Červené Pečky.
5) ZM souhlasí s prodloužením doby zveřejnění záměru prodeje domu č.p. 104 Červené Pečky
6) ZM odkládá rozhodnutí o příspěvku Domovu pod lípou na nezletilého Kamila Čermáka
Bohouňovice 67 a pověřuje vedení úřadu zjištěním dalších informací.
7) ZM schvaluje Přílohu č. 11 OZV č. 1/2012 o rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu na rok 2015. Sazba poplatku na jednoho poplatníka je nezměněna a
zůstává 600,-Kč/osoba/rok.
8) ZM schvaluje Dodatek č. 1/2015 ke Smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství s firmou
NYKOS a.s.
9) ZM schvaluje inventarizační komisi k inventuře majetku městyse k 31.12.2014 ve složení : předseda
Pavel Pospíšil, členové : Pavel Šanc, Kateřina Bradnová, Helena Šimková, Dana Šeborová, Zdeněk
Smrček.
10) ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva stavby Výtokového potrubí z domovní čistírny odpadních
vod domu Čertovka č.p. 52 na pozemcích městyse p.č. 76/1 a 303/2 k.ú. Dolany u Červených Peček
za jednorázovou úplatu ve výši 500,-Kč.
11) ZM bere na vědomí rozpočet Vodohospodářského sdružení Kolín na rok 2015 a Rozpočtový výhled
sdružení na roky 2016 a 2017.
12) ZM schvaluje vícepráce a méněpráce na stavbě Přestavba bytu č. 1 domu č.p. 9 dle předloženého
rozpočtu.
13) ZM souhlasí s výběrem firem obeslaných k podání nabídky na realizaci stavby Zateplení budovy ZŠ
Červené Pečky dle přílohy.
14) ZM schvaluje změnu parametrů zadávací dokumentace stavby Zateplení budovy ZŠ Červené Pečky
dle přílohy.
15) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 a pověřuje starostu městyse provedením rozpočtového
opatření v období od 12.12. do 31.12.2014.
16) ZM schvaluje rozpočet městyse na rok 2015 jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky
z minulých let. ZM pověřuje starostu městyse prováděním rozpočtových opatření v rámci
jednotlivých paragrafů rozpočtu v průběhu roku 2015.
V Červených Pečkách 11.12.2014
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