Výpis ze zápisu č.5/2011
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sychrov,které se konalo dne 8.09.2011
v Sedlejovicích
PŘÍTOMNI: L.Beneš, J.Bretšnajdr, I.Kochová,PhDr.Miloš Kadlec,J.Kvapilová, P.Kvapil,
J.Nejedlo
ZAPISOVATEL : PhDr.Miloš Kadlec
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU : I.Kochová,J.Nejedlo
JEDNÁNÍ:
I.
Seznámení s programem ,volba zapisovatele,ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje návrh programu ,provedením zápisu pověřuje
PhDr.Miloše Kadlece,ověřením zápisu I.Kochovou,J.Nejedla
HLASOVÁNÍ: jednohlasně
II.
*
*
*
*
*
*
*

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
16/2011 splněno,závěrečný účet obce
17/2011 splněno,rozpočtový výhled
18/2011 splněno,I.rozpočtové opatření
19/2011 splněno,prodej poz.parcely/p.Fajfrová/
20/2011 splněno,prodej poz.parcely/p.Sedlák/
21/2011 plnění trvá,zábradlí na mostě v Radostíně
22/2011 splněno,nájemní smlouva s o.p.s.

III.
USNESENÍ č.23/2011
Zastupitelstvo obce Sychrov souhlasí s prodejem p.p.č.44/2 o výměře 1057 m2,50/2 o výměře
565 m2, 51/8 o výměře 3 527 m2, 47/9 o výměře 2 094 m2 panu Josefu Šrytrovi,bytem
Radimovice č.p.71,463 44 Sychrov za částku 107 790,-Kč.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně
IV.
USNESENÍ č.24/2011
Zastupitelstvo obce Sychrov schvaluje 2.rozpočtové opatření,které spočívá ve vnitřním
opatření obce Sychrov ve snížení pronájmu ozdravovny o 60 000,-Kč a zvýšení příjmu
z prodeje pozemku o 58 800,-Kč a příjem z pronájmu kotelny o 1 200,-Kč.Celkový rozpočet
obce se na stránce příjmové i výdajové snižuje o 294,-Kč /sčítání lidu – dotace/
HLASOVÁNÍ : jednohlasně
V.
USNESENÍ: č.25/2011
Zastupitelstvo obce Sychrov schvaluje vydání Vyhlášky o nalezení opuštěné věci a výzvě
k přihlášení se k nalezené věci podle občanského zákoníku ,která se bude týkat kulturních
památek zapsaných v Ústředním seznamu a pamětihodností.Viz.příloha.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně

VI.
Informace starostky obce:
Podklady pro zápis hasičského domu v Sedlejovicích na LV obce Sychrov byly získány.
Nebezpečný odpad - neděle 9.10.2011 – Radostín ve 14.15 hod. u ZŠ Radostín
- Třtí – 14.30 hod. u autobusové zastávky
Oprava mostu v Sedlejovicích se odkládá na rok 2012/ mostovka/.
Obec Sychrov se připojila k výzvě Sdružení místních samospráv .Výzva se týká návrhu
nového rozpočtového určení daní pro malé obce a města.Cíl - snížení diskriminačního rozdílu
v příjmu na jednoho obyvatele .Dopis je adresovaný předsedovi vlády panu P.Nečasovi.
Pouť – poděkování za organizaci,vybírání poplatků a úklid.Bude nutné na příští rok zakoupit
2 vysílačky.
Komunální služby požadují vyřezání dřevin kolem místních komunikací do výšky 4,5 m a 0,5
m od okraje vozovky.
15.09.2011 se bude konat veřejná schůze Mikroregionu Jizera od 17.00 hod. v Lažanech.
I.Kochová – informace o hospodaření v ozdravovně
Ing.L.Čermák – informace o průběhu akcí letošního roku v ozdravovně a plánech na rok
2012.
V Sychrově,dne 15.09.2011

…………………………………….
Jaroslava Kvapilová
starostka

Vyvěšeno: 16.09.2011
Sejmuto:
30.09.2011

Tento výpis ze zápisu bude vyvěšen i elektronicky.

