zA P I S

č. 8/2011

ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného Ltistopadu 2011 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní
Program:

členové zastupitelstva:

7 členů přitornno,

2 omluveni

- viz prezenční

listina

1. Rozpočtová opatření obce a základní školy
2. Odpisování dlouhodobého majetku
3. Protokol součtové chyby a převod majetku v rámci účetnictví
4. Cenové nabídky na osazení dopravního značení v obci
5. Smlouva TSML 80/11
6. Upravený návrh zadání 5. změny ÚP obce
7. Projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí, věcných břemen
8. Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
9. Usnesení

Zastupitelstvo

zvolilo:

návrhovou

ověřo

komisi ve složení:

atelé zápi u:

předložených

zpráva

Kobosil

Ing. Lukáš Beneš
Jaro lava Zvolánková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:
Po projednání

Ing. Jaroslav
Jan Vysušil

diskusi zastupitelstvo

přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1

rozpočtová opatření, kterými se upravil rozpočet obce a základní školy:
č. 9/obec =2.000,- Kč - dotace KÚLK na výtvarnou dílnu ZŠ
Č. I O/obec = I 0.363,- Kč - dotace KÚLK na akceschopnost
SDH
Č. 9/ZŠ =2.000 - Kč - dotace K 'LK na výtvarnou
dílnu ZŠ
v
č.10/Z =1.617.157-Kč
-dotace KÚLK-přímé
IV
č. II/Zv = 11.529,- Kč - dotace KÚLK - rozvoj ped. řešeni spec. problémů

1.2 na návrh Finančního
1.3
1.4

protokol o zj ištěné

výboru vnitřní směrnici
součtové

převod majetku z účtu
=313.626,50 Kč
1.5 rnlouvu T ML 80/11
zákona Č. 13/1997 b.,
Pověřuje staro tu obce

na odpisování

dlouhodobého

chybě =512.- Kč a jej í opravu v inventuře

022 s finanční hodnotou

majetku

za rok 20 I O MŠ

pod 40.000,- na účet 028, a to ve výši

na zajištění zimní údržby komunikací v obci v souladu s § 26 ilničního
a vyhl. Č. 10411997 b., v platném znění.
jej ím podpi em.

1.6 HIK pro inventarizaci majetku obce za období kalendářního
Předseda:
Ing. Jaroslav Kobosil
Členové:
Daniela Ky ilková, Radim Koutník

roku 2011 ve složení:

1.7

částku =25.000,- Kč pro portovně střelecký klub Stráž nad i ou na pořádání
Prix li a a 15. ročník Velké ceny tráže nad i ou ve střelbě ze vzduchových
Liberec - Harcov dne 19. a 20. I I. 20 I I.

17. ročníku Grand
zbraní v hale TU

1.8

podle § 47 od t. 5 zák. Č. 183/2006
b., stavebního zákona Upravené zadání 5. změny ÚPO
Stráž nad
isou, zpracované podle § 47 odst.4 stavebního
zákona pořizovatelem dne
31.10.2011."

-2-

1.9

prodej p.p.č. 711 (38 m2) - ttp, v k.ú. tráž nad i ou, vyhlášeného k prodeji v zákonné lhůtě za
cenu dle znaleckého po udku p. Michalu Brindzákovi a Milanu Brindzákovi, Kateřinská 5, Stráž
nad i ou.

1.10

prodej zahradní multifunkčni
frézy. vyhlášené k prodeji
=5.000,- Kč p. Václavu Doušovi, Arnoltice 152, Bulovka

1.11

vyhlášení pronájmu p.p.č. 1084/1 - 1171m2 - ttp v k.ú. Stráž nad isou a p.p.č. 1083 - 175m2
- ttp v k.ú. tráž nad Nisou na základě žádosti p. Jana Klirneše, Majerova 35, Stráž nad isou a
p. Alice Klirnešové,
Radčina 567/13, Praha 6 za účelem zahrádky.

v zákonné

lhůtě za nabídnutou

cenu

p r oj e d n a l o :
2.1 cenové nabídky firem SOMARO CZ, S.LO., Praha, TSML, a.s., Liberec a Jaroslav Brůna - OZ,
mržovka na instalaci dopra ního značení v obci a vybralo pro realizaci zakázky firmu Jaroslav
Brůna - DZ s cenovou nabídkou =202.963,- Kč.
2.2 žádost p. Ivo Rejnarta a p. Petry Rejnartové,
Koruny 245, Stráž nad isou o prodej p.p.č. 90 237m2 v k.ú.
tráž nad
i ou s kon tato ánírn. že předrnětný pozemek bude nadále pouze
k pronájmu.
2.3

žádost Ing. Jana Piňka s konstatováním,
že obec bude nadále podporovat
náklady spojené se sportovní činno tí tělovýchovné
jednoty.

Ověřili:

pouze přímé účelové
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