
U S N E S E N Í 
          Z JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTYSE KOUNICE 

                                  č. 14 ze dne 15.03.2017 
 
 

 

 

zastupitelstvo městyse   s ch v a l u j e 

 
Zapisovatele:  Hanu Jedelskou        
Ověřovatele zápisu: Ing. Lucii Tlamichovou, Martina Kyselu    
Návrhovou komisi:  Petra Veselého, Lenku Jedelskou   
             
        

I. Rozpočtové opatření č. 1/2017 
 

II. Inventarizaci majetku městyse Kounice za rok 2016 
 

III. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2016 
 

IV. Prodej části pozemku p.č. 43/3 v k.ú. Kounice u č.p. 36 za cenu 250 Kč za 1m2 
 

V. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2016  
 

VI. Příspěvek ve výši 25 000 Kč Klubu přátel Petrova cechu na nákup ryb 
 

VII. Veřejnoprávní smlouvu s Klubem přátel Petrova cechu o poskytnutí příspěvku 
 

VIII. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu 
provést stavbu č. IE-12-6006914/VB3 

 
IX. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu 

provést stavbu č. IE-12-6006941/VB/01 
 

X. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a právu 
provést stavbu č. IE-12-6007011/VB/01 

 
XI. Příspěvek ve výši 20 000 Kč na pořádání memoriálu Petra Šimka 

 
XII. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na pořádání memoriálu Petra 

Šimka 
 

XIII. Darovací smlouvu na příspěvek 4 000 Kč pro dítě s vadou řeči  
 

XIV. Smlouvu č. 15/2017 s Vodovody a kanalizacemi Nymburk a.s. 
 

XV. Územní příslušnost k okresu Nymburk a změnu obce s rozšířenou působností 
na Lysou nad Labem  

 
XVI. Darovací smlouvu na 10 000 Kč pro Obec Kostomlátky na oblečení pro hasiče 

 
XVII. Částku 200 Kč za zapůjčení nádoby na bioodpad pro chalupáře na jeden 

kalendářní rok 



 
XVIII. Zprávu starostky, organizační záležitosti 

 
zastupitelstvo městyse  b e r e na vědomí 

 
- Kritéria pro přijímání dětí do mateřské a základní školy pro školní rok 

2017/2018 
 

zastupitelstvo městyse  p o v ě ř u j e starostku 
 

- ke krokům vedoucím k navýšení základního kapitálu Vak Nymburk, a.s., 
k podpisu smlouvy č. 15/2017 s Vak Nymburk a.s. 

- k objednání projektové dokumentace na hřiště s umělým povrchem a zajištění 
výběrového řízení na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem 

- k zajištění výběrového řízení na rekonstrukci povrchu místní komunikace ulice 
Dolní v Ohraženém 

- k podpisu kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 43/3 
- k podpisu veřejnoprávních smluv s Klubem přátel Petrova cechu a na pořádání 

memoriálu Petra Šimka 
- k podpisu smluv o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006941/VB/01 a IE-12-

6006941/VB3 a IE-12-6007011/VB/1 
- k podpisu darovací smlouvy na příspěvek pro dítě s vadou řeči a darovací 

smlouvy s Obcí Kostomlátky 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: ………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………………………. 
                starostka 

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne: 
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