Výpis usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Zlonice, konaného
dne 14.09.2017 od 18.00 hodin v Kulturním centru ve Zlonicích

-

ZMZ schvaluje Úpravu rozpočtu č. 3/2017.

-

ZMZ schvaluje Pachtovní smlouvu č. 1076/2017-SML mezi Povodím Vltavy a
Městysem Zlonice o přenechání obecních pozemků k užívání státnímu podniku
Povodí Vltavy, Holečkova 3178/8, Praha 5-Smíchov, a to pozemků parc. č. 987 o
výměře 2 597 m2, parc. č. st. 795 o výměře 130 m2 a parc. č. st. 802 o výměře 114
m2 (celková výměra 2 841 m2), vše v k.ú. Zlonice, za roční dohodnuté pachtovné
ve výši 1 000,- Kč/rok.

-

ZMZ schvaluje Smlouvu o poskytování a zabezpečení výkonu pečovatelské
služby mezi Městysem Zlonice a Městem Slaný.

-

ZMZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
– uložení vodovodní přípojky pro čp. 549 v pozemku parc. č. 202/55 v k. ú.
Zlonice za jednorázovou cenu 1 000,- Kč pro společnosti VITAM s.r.o.,
Bartoškova 1448/26, Praha 4 - Nusle.

-

ZM schvaluje přijetí dotace na akci „Vybavení SDH Zlonice – izolovaný dýchací
přístroj přetlakový“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS – tématické zadání –„Vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí věcnými prostředky požární ochrany“ ve výši 90 000,-Kč.

-

ZMZ schvaluje přijetí dotace na akci „Výměna střešní krytiny na PAD –
2.etapa“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického
zadání Obnova památek ve výši 350 000,- Kč.

-

ZMZ schvaluje odkoupení pozemku parc.č. stavební 104 o výměře 169 m2 v k. ú.
Zlonice se stavbou čp.87 v Riegrově ulici ve Zlonicích za dohodnutou cenu 450,Kč za m2 od vlastníka nemovitosti.

-

ZMZ bere zprávu o průběhu prodeje obecních bytů na vědomí.

-

ZMZ bere informaci o průběhu investičních akcí na vědomí.

-

ZMZ bere informaci o činnosti Rady a úřadu na vědomí.

