Výpis ze zápisu č.2/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 13.03.2018 na Sychrově
PŘÍTOMNI: J. Bretšnajdr,V.Červa, J. Hruška,O.Hejlová, PhDr. Miloš Kadlec, I.Kochová,J. Kvapilová,
Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 7 zastupitelů.
ZASTUPITELÉ A OBČANÉ: viz. prezenční listina
JEDNÁNÍ: začátek v 17.35 hodin
I. Seznámení s programem , volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu.
Provedením zápisu je pověřen PhDr. Miloš Kadlec, ověřením zápisu J.Bretšnajdr,J.Hruška,
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
1/2018 splněno, prodej p.p.1507 panu J.Šrytrovi,sml.podepsána,založena
2/2018 splněno, darovací smlouva podepsána,založena,zaplacena
3/2018 splněno,Rally Bohemia ,zasláno,založeno
4/2018 splněno, zasláno,odpadové hospodářství
5/2018 splněno,Strategický rozvojový dokumemnt založen,vyvěšen
6/2018 dotace z MZE na kamenný kříž v Radostíně -příjem žádostí pozastaven
7/2018 splněno,žádost o dotaci z POV Lib.kraje podána -autobusová čekárna ve Třtí
8/2018 plnění pokračuje,žádost bude na KÚ Lib.kraje podána -vybavení pro JSDH
9/2018 splněno,založeno,ceník pro podnikající osoby – tříděný odpad
10/2018 splněno,založeno,smlouva o dílo podepsána – most přes Mohelku
11/2018 splněno,založeno,smlouva s TDI na most přes Mohelku podepsána
12/2018 splněno,založeno,smlouva o úvěru s KB Liberec podepsána
13/2018 splněno,založeno – OZV Požární řád obce
14/2018 splněno ,založeno,vyvěšeno – 1.rozpočtové opatření

III.
USNESENÍ č. 15/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2018 mezi Obcí Sychrov (IČO: 00263222)
jako obdarovaným a společností Ecohousing, spolek (IČO: 01334743) se sídlem Na Zlíchově 18, 152 00
Praha – Hlubočepy, zastoupená Jiřím Lickem jako dárcem v částce 9 000 Kč (náklady za ostrahu objektu
leden – březen 2018).
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 16/2018

Zastupitelstvo Obce Sychrov zamítá žádost společnosti Ecohousing,IČO01334743,se sídlem Na
Zlíchově 18,152 00 Praha na prolongaci termínu splacení kupní ceny z kupní smlouvy ze dne
7.10.2016
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IV.
Dotační tituly týkající se lesnictví
Byla podána žádost o dotaci z na Mze na hospodaření v lesích v částce 90 000 Kč
Bude podána žádost o poskytnutí dotace z lesnického fondu Libereckého kraje
V.
USNESENÍ č. 17/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Střednědobý výhled Obce Sychrov na období roku 2019-2021.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI.
USNESENÍ č. 18/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje 2.rozpočtové opatření ,které spočívá v navýšení rozpočtu v příjmové
i výdajové části o 4 307 660 Kč
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VII.
USNESENÍ č. 19/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov souhlasí s umístěním sáídle SDH Radostín v nemovitosti č.p.29 /stavba

občanského vybavení/ve vlastnictví Obce Sychrov , na st.p.č.144 v kú.Radostín u Sychrova ve vlastnictví
Obce Sychrov .
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 20/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov souhlasí s umístěním sídla SDH Vrchovina v nemovitosti č.p. 31 /stavba
občanského vybavení/ ve vlastnictví Obce Sychrov ,na st.p.č.152 v kú.Radostín u Sychrova ve vlastnictví
jiné osoby.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č. 21/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov souhlasí s umístěním sídla SDH Sedlejovice v nemovitosti č.p. 48 /stavba
občanského vybavení/ ve vlastnictví Obce Sychrov ,na st.p.č. 158 v kú.Radostín u Sychrova ve vlastnictví
Obce Sychrov.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VIII.
USNESENÍ č. 22/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Směrnici č.1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
zrušuje Směrnici č.2/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 26.09.2016 /usn.č.24/2016/
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IX.
Zastupitelé se shodli na názoru,že vybudování nabíjecí stanice pro elektroobily se v současné době
nevyplatí a odkládá se.
X.
–
–
–
–

Diskuse a informace
informace o hrazení poplatků za kom.odpad – úhrada do konce března
úmyslné zničení nové vývěsky na Vrchovině
hřbitov Vrchovina – úmyslné házení umělých květin do kompostéru
ozdravovna výprodej dne 24.03.2018 od 14.00 do 16.00 hodin

Za Obec Sychrov dne 19.03.2018
............................................
Jaroslava Kvapilová
Vyvěšeno: 19.03.2018
Sejmuto : 3.04.2018

