zÁ P I S

č. 2/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného 1. března 2012 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní členové zastupitelstva:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.

Zastupitelstvo

8 členů přítomno, 1 omluven - viz prezenční listina

Rozpočtový výhled na období 2013-2016
Úprava rozpočtu 1/2012 ZŠ
Hospodářský výsledek ZŠ
Vyhlášení konkurzního řízení na ZŠ
Smlouva o nájmu movité věci - radar
Projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí, věcných břemen
Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
Usnesení

zvolilo:

návrhovou komisi ve složení:

Ing. Lukáš Beneš
Radim Koutník

ověřovatelé zápisu:

Bohdan Kvapil
Jaroslava Zvolánková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:

Po projednání předložených zpráva diskusi zastupitelstvo přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1 rozpočtový výhled na období let 2013 - 2016
1.2 úprava rozpočtu základní školy 1/2012 - = 1.688.642 - dotace KÚLK - mzdové prostředky
1.3 rozdělení hospodářského výsledku ZŠ v celkové výši =75.810,83 Kč:
a) FO - 40.000,- Kč
b) RF - 35.810,83 Kč

1.4

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na
přechodné ustanovení ČI. II zákona č. 472/2011 Sb., odst. 5 , písmo a) a v souladu s § 3
vyhlášky MŠMT ČT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele
Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nisou, p.o., Majerova 138, s nástupem do
funkce k 1.8.2012.
(přihlášky do 12 hodin pátku 27. dubna 2012)

1.5

smlouvu o nájmu movité věci uzavřenou mezi Městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73,
Hrádek nad Nisou, 463 34, zastoupeným Bc. Martinem Půtou, starostou města a Obcí Stráž nad
Nisou, Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, zastoupenou starostou obce Mgr. Karlem
Jaschke, jejímž předmětem je pronájem měřiče rychlosti včetně příslušenství, na dobu určitou
od 1.3.2012 do 28.2.2013 za nájemné ve výši =4.800,- Kč/měsíc. Měření bude provádět MP
Chrastava. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

1.6

navýšení kapacity Základní školy a Mateřské školy Stráž nad Nisou, p.O. na 210 žáků a zároveň
revokuje bod 1.11 usnesení
1/2012 z 26. ledna 2012.
č.

-21.7

prodej p.p.č. 740/52 (155m2) - ostatní plocha v k.ú. Stráž nad Nisou, vyhlášeného k prodeji
v zákonné lhůtě, manželům Novotným, Liberec, Karoliny Světlé 288/28. Pozemek bude prodán
za cenu dle znaleckého posudku.

1.8

projekt multifunkčního
dotace.

1.9

projekt na instalaci místního
získání dotace.

sportovně kulturního zařízení v areálu školy za předpokladu získání

rozhlasu a povodňového

varovného

systému za předpokladu

projednalo:
2.1

stavební posudek objektu (Obecní dům) s tím, že rozsah oprav bude stanoven dle návrhu
stavebního výboru na dalším zasedání.

2.2

žádost o zateplení bytu p. Aleny Firkové v č.p. 30 s tím, že stavební výbor provede místní
šetření a s výsledkem seznámí zastupitele na dalším zasedání.

2.3

zprávu z místního šetření stavebního výboru ohledně prodeje části (cca 400m2) p.p.č. 270/1
(3.316m2) - ostatní plocha v k.ú. Stráž nad Nisou a vzhledem k tomu, že nebylo možné jednat
se všemi zúčastněnými stranami, bude další termín společného jednání.

Ověřili:
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Jaroslava Zvolán ková
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