
USNESENí č. zuzoL&lzL
ze zasedání zastupitelstva města Týnec nad Sázavou

konaného dne 09.04 .20t8

1.

Zastupitelstvo města Týnec nad Sázavou při svém veřejném zasedání dne 09.04'2018 přijalo usnesení

Program jednání
Usnesení č. ZM2018121l1
Zastupitelstvo schvaluje program jednání

2. Návľhová komise
Usnesení č. ZM20!8 l 2L / 2

Zastupitelstvo volí návrhovou komisi: František Kašpárek, lng. Milena Povolná, CSc,, Luděk Skalický

3. ověřovatelé zápisu
Usnesen í č'' zM20L8 / zLl 3
Zastupitelstvo volí ověřovatele zápisu: Jan Krejčí, Pavel Korec

4, Majetkové převody
U sn esení č. ZM20 L8 / 2L l 4
Zastupitelstvo neschvaluje prodej obecního pozemku parc. č. L2o4/4 o rozloze L326 m2 v katastrálním
území Pecerady.

5. !I. Rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok 2018
Usnesení č. ZM2018l21l5
Zastupitelstvo schvaluje 2' rozpočtové opatření zastupitelstva města Týnec nad Sázavou pro rok 2018

6. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Město Týnec nad Sázavou
Usnesení č. ZM2018/2116
l. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením města v roce 2oL7 - bez výhrady.
ll. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31''L2.20t7 spolu se zprávou o přezkumu

hospodaření za rok20L7 '

Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím
U sn esení č,. ZM20I8 / 2! / 7

Zastu pitelstvo schvaluje

l. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Týnec
nad Sázavou.

ll. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictvípříspěvkové organizace Školníjídelna Týnec nad

Sázavou,
lll. Bezúplatný převod majetku dle přílohy do vlastnictvípříspěvkové organizace Mateřská škola Týnec

nad Sázavou.

8. Dodatek k úvěrové smlouvě
Usnesení č' ZM20L812L18
l. Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s' č' tOL37/L7/LCD

ze dne 4.7.2017.
ll' zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku ke smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.
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V Týnci nad Sázavou 09.04.2018

podpis starosty

podpis ověřovatele

podpis místostarosty

podpis ověřovatele
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