Č.10/2010

ZA.PlS

ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného 20. prosince 2010 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní

členové zastupitel

Program:

tva: 9 členů přítomno - viz prezenční

listina

1. Schválení rozpočtu obce na rok 2011
2. Neinvestiční transfer ZŠ pro rok 2011
3. Rozpočtové opatření 7/201 O/ZŠ
4. Rozpočtové opatření 6/201 O/obec
5. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK
6. Cenová příloha pro rok 2011 ASA
7. Projednání majetkoprávních záležitostí a žádostí ohledně prodeje, pronájmu
nemovitostí, věcných břemen
8. Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
9. Usnesení

Zastupitelstvo

zvolilo:

návrhovou

ověřovatelé

komisi ve

ložení:

zápisu:

Ing. Lukáš Beneš
Daniela Kysilková
Ing. Jaroslav Kobosil
Jaroslava Zvolán ková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:

Po projednáni předložených zpráva diskusi zastupitelstvo přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1 vyrovnaný rozpočet obce na rok 20 I I s příjmy a výdaji ve výši =18.096.000,jsou zahrnuty investice ve výši =450.000,- Kč a opravy ve výši =3.098.000,- Kč.
0,45 mil. Kč
Investiční akce do rozpočtu obce na rok 2011
CELKEM
I)
Bytový fond - investice
2)
Investice škola
I Investice školní iídelna
3)
4)
Uzemní plánování
3,098 mil. Kč
Opravy a udržování do rozpočtu obce na rok 20]]
CELKEM
I)
Škola
2)
Bytový fond, obecní dům, hřbitov, vzhled obce
3)
Oprava komunikace "Pod Strání"

1.2 neinvestiční

transfer

pro PO ZŠ a MŠ Stráž nad

Kč a V rozpočtu

0,2
0,1
0,05
0,1

mil.Kč
mil.Kč
mil Kč
mil.Kč

mil.Kč
0,2
0,65 mil.Kč
2,248 mil.Kč

i ou ve výši =2 mil. Kč

1.3

rozpočtové opatření Č. 6/20 I O/obec, kterým se upravuje rozpočet obce na straně přijmů a výdajů
o částku: 1) =37. 146 - Kč (dotace KÚ na I i kvidačn Í práce po povodn ích)

1.4

rozpočtové
opatření Č. 7/20 I O/ZŠ, kterým
(dotace KÚ na mzdové prostředky)

se upravuje

rozpočet

ZŠ o částku

=816.643,-

Kč

-2-

1.5 smlouvu

o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK pro rok 2011
které se obec zavazuje zaplatit LK částku = 188.910,- Kč (90,- Kč/ob).
Pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.

°

1.6 cenovou

č.

OLP/3225/2010,

přílohu pro rok 20 II ke smlouvě o dílo
S03631111 1- ASA. Ceny zůstávají
roku 20 I a DPH bude připočteno dle platných předpisů v době účinnosti smlouvy.
Pověřuje starostu obce podpisem této přílohy.
č.

1.7 žádost Římskokatolické
kostela sv.
z případného

1.8 přihlášení
předmětných

Kateřiny
kladného

farnosti
tráž nad
isou ohledně příspěvku
na Bergerově
náměstí ve výši =150.000,výsledku hospodaření obce v průběhu
roku.

obce Stráž nad
isou za člena
pozemků ke společné honitbě.

Ověřili:

Honebního

na generální
Kč, který

společenstva

Chrastava
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Jaroslava Zvolánková
mlstostarostka
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ve

na úrovni

opravu střechy
bude uvolněn

a připojení

