,

ZAP/S

č.8/2012

ze zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou,
konaného 11. října 2012 v Obecním domě na Bergerově náměstí ve Stráži nad Nisou.

Přítomní členové zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program:

9 členů přítomno - viz prezenční listina

Čerpání rozpočtu obce za období 1.- IX. měsíce
Úprava rozpočtu 2/2012 obec, 5/2012 ZŠ
Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ
Nájemní smlouva - SVS, a.s. - Okružní- vodovod, kanalizace
Projednání žádostí o prodej a pronájem nemovitostí, věcných břemen
Různé - aktuální záležitosti, návrhy a připomínky zastupitelů
Usnesení

Zastupitelstvo zvolilo:

návrhovou komisi ve složení:

Ing. Miroslav Kračmar
Jan Vysušil

ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Kobosil
Jaroslava Zvolánková
Jaroslava Zvolánková

zapisovatel:

Po projednání předložených zpráva diskusi zastupitelstvo přijímá toto

usnesení
schvaluje:
1.1 plnění rozpočtu obce za období 1.- IX. měsíce 2012 v jednotlivých
skutečnostmi:
Plnění rozpočtu
Pitimv:
z toho: Daně
Ostatní příjmy

-

Výdaje celkem

kapitolách s těmito hlavními

Roční plánI po změnách
18.579.700,- 18.716.943,14.100.000,4.479.700,-

Skutečnost l.-IX.
15.470.692,45
12.024.071,75
3.446.620,70

%
82,66
85,28
76,94

18.579.700,-

14.218.179,61

75,56

18.816.943,-

1.2 úpravu rozpočtu Č. 2/2012 obec =22.000,- Kč - dotace KÚLK na volby.
1.3 úpravu rozpočtu Č. 5/2012 základní škola =1.692.935,- Kč - dotace KÚLK na mzdové prostředky.
1.4 smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4006051/001 pro p.č. 45,206/2, 209, 220/1 k.ú. Svárov,
jejímž předmětem je stavba LBC, Svárov u Liberce, nové zemní kabely pro zahrádkářskou kolonii
dle GP 161-2081/2012, uzavřenou mezi Obcí Stráž nad Nisou a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 405
02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Pověřuje starostu jejím podpisem.
1.5 nájemní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Stráž nad Nisou a SVS, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, 415
50, jej ímž předmětem je vodní dílo - Stráž nad isou, ul. Okružní - vodovod a kanalizace pro 9 RD.
Pověřuje starostu jej ím podpisem.

bere

na vědomi:

2.1 zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 6.9.2012 se závěrem, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.

Ověřili:

------~------------

1.~~/
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,MaU~1
Jaroslava Zvolán ková
místostarostka

~'

Mgr.~
/arost

