ZÁPIS

č.7/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného 6. září 2012 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní členové zastupitelstva:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zastupitelstvo

8 členů přítomno, 1 omluven - viz prezenční listina

Čerpání rozpočtu obce za období I.-VIII. měsíce
Zpráva o provedené veřejnoprávní kontrole v základní škole
Kupní smlouva Č. 0994120097 - Povodí Labe, s.p.
Nájemní smlouva - SVS, a.s. - Studánecká prodloužení kanalizace
Projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí, věcných břemen
Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
Usnesení

zvolilo:

návrhovou komisi ve složení:

Ing. Jaroslav Kobosil
Jan Vysušil

ověřovatelé zápisu:

Bohdan Kvapil
Jaroslava Zvolánková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:

Po projednání předložených zpráva diskusi zastupitelstvo přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1 plnění rozpočtu obce za období 1.- VIJI. měsíce 2012 v jednotlivých
skutečnostm i:

kapitolách s těmito hlavními

Plněni rozpočtu
Pffimv:
Z 10110:
Daně
Ostatní příjmy

Roční plán/ po změnách

Skutečnost

18.579.700,14.100.000,4.479.700,-

13.872.186,06
10.961.996,75
2.910.189,31

74.12
77,74
65,00

Výdaje celkem

18.579.700,- 18.816.943,00

12.734.177,67

67,67

18.716.943-

1.-VIII.

%

1.2 zprávu o veřejnoprávní kontrole ze dne 21.6. 2012 provedené v Základní škole a Mateřské škole
Stráž nad Nisou, příspěvková organizace.
1.3 kupní smlouvu Č. 0994120097 uzavřenou mezi Povodím Labe, S.p. a Obcí Stráž nad Nisou, jejímž
předmětem je odkoupení p.č. 812/21 v k.ú. Stráž nad Nisou - 5m2 za cenu =1.650,- Kč za účelem
scelení obecních pozemků. Zastupitelstvo pověřuje starostu jejím podpisem.
1.4 nájemní smlouvu uzavřenou mezi SV S, a.s. a Obcí Stráž nad Nisou, jejímž předmětem nájmuje
vodní dílo - "Stráž nad Nisou, ul. Studánecká - prodloužení kanalizace"
1.5 prodej p.č. 1316 (463 m2) -louka v k.ú. Stráž nad Nisou p. Heleně Smitkové, Stříbrný kopec 573,
Stráž nad Nisu za účelem rozšíření zahrady. Předmětný pozemek bude prodán za cenu dle
znaleckého posudku.

pověřuje:
2.1 stavební výbor místním šetřením ve věci stížnosti na retardéry na Zlatém kopci.

-2-

bere
3.1

na vědomí:
aktualizaci mapy obce s tím, že po jejím dokončení bude rozhodnuto o koupi finálních produktů
z této mapy vycházejících.

Ověřili:
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PREZENČNÍ

LISTINA

ze zasedání Zastupitelstva Obce Stráž nad Nisou konaného dne 6. září 2012
v Obecním domě ve Stráži nad Nisou

Jméno:

Ing. Lukáš Beneš
Mgr. Karel Jáschke
Ing. Jaroslav Kobosil
Radim Koutník
Ing. Miroslav Kračmar
Bohdan Kvapil
Daniela Kysilková
Jan Vysušil
Jaroslava Zvolánková

Podpis:
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