Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Kateřinice konaného
dne 12. prosince 2016
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů ZO, ZO je usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Vaňková J., p. Poloprutský P.

ZO schvaluje:
1. Rozpočtové opatření – úprava rozpočtu č. 5. Příjmová část rozpočtu po úpravě ve výši 8 851 331.Kč. třída 8 ve výši 4 358 280,-Kč. Výdajová část rozpočtu po 5 úpravě 13 209 611.-Kč.
2. Rozpočtové provizorium na rok 2017
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4. Nájemní smlouvu mezi obcí Kateřinice a paní Annou Pustowkovou IČO 43624251 na pronájem
nebytových prostor v Obecním domě za účelem provozování masérských služeb. Doba nájmu 10
let, cena nájmu 1200,-Kč/měsíčně.
5. Nájemní smlouvu mezi obcí Kateřinice a paní Alicí Filipovou IČO 47867876 na pronájem
nebytových prostor v Obecním domě za účelem provozování kadeřnických služeb. Doba nájmu 5
let, cena nájmu 800,-Kč/měsíčně.
6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8012918, „Kateřinice u NJ, p.č. 685/4 Stáreček NNk“ mezi obcí
Kateřinice a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou na základě plné moci spol. Aden LP s.r.o. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 10 000,-Kč na parcelách 805/3 a 805/4 k.ú. Kateřinice.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8018040/03, cena věcného břemene za
jednorázovou úplatu 5 000,-Kč.
8. Dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 47 odst. 5 stavebního zákona „Zprávu
o uplatňování Územního plánu Kateřinic“ v předloženém znění
9. Rozvojový strategický dokument obce Kateřinice
10. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2011 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
11. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva s účinnosti od 1.1. 2017
12. Časový harmonogram zasedání na 1. Pololetí roku 2017 - 23.1., 20.2., 24.4., 26.6. 2017
13. Dar ve výši 4000.- Kč taneční skupině K-Cats pod vedením paní Markéty Horklové
14. Podání žádosti o dotaci z programu IROP na investiční akci „Rekonstrukci a zateplení obecního
nájemního domu čp. 194“

ZO bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
2. Zprávu finančního výboru
3. Informaci o projednání „návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kateřinic“ ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
4. Zprávu kulturního výboru
5. Zpráva sportovního výboru
6. Informaci starosty

ZO ukládá:
1. Finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu obce na rok 2017 a předložit jej ZO
Kateřinice – termín: 1.2.2017 zodpovídá: předsedkyně finančního výboru ing.
Mikulková L.

Zapsala: Borkovcová P
Starosta obce
Radek Novák

Místostarosta obce
Bc. Martin Havrlant

