Výpis ze zápisu č.3/2018
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 31.05.2018 na Sychrově
PŘÍTOMNI: J. Bretšnajdr,V.Červa, J. Hruška, PhDr. Miloš Kadlec,J. Kvapilová,
OMLUVENI: O.Hejlová, I.Kochová
Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 5 zastupitelů.
ZASTUPITELÉ A OBČANÉ: viz. prezenční listina
JEDNÁNÍ: začátek v 18.00 hodin
I. Seznámení s programem doplněným o jeden bod – darovací smlouva,volba zapisovatele, ověřovatelů
zápisu.
Provedením zápisu je pověřen PhDr. Miloš Kadlec, ověřením zápisu V.Červa, J.Hruška
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
15/2018 splněno, darovací smlouva 2.2018,uhrazeno,založeno
16/2018 splněno, odmítnutí žádosti spol.Ecohousing,zasláno,založeno
17/2018 splněno,střednědobý výhled,založeno
18/2018 splněno, rozpočtové opatření č.2.2018,vyvěšeno
19/2018 splněno,sídlo SDH Radostín,založeno,zasláno
20/2018 splněno,sídlo SDH Vrchovina,založeno,zasláno
21/2018 splněno,sídlo SDH Sedeljovice,založeno,zasláno
22/2018 splněno ,směrnice 1.2018 veřejné zakázky,založeno

III.
USNESENÍ č. 23/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji s účinností od 31.05.2018
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IV.
USNESENÍ č. 24/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679 za hodinovou sazbu 200 Kč.
Zároveň se ruší Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 9.11.2007.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
V.
Ozdravovna Radostín - informace
Ozdravovna byla přepsána na nového majitele Ecohousing,všechny pohledávky byly uhrazeny včetně
penalizace.Byl vypracován předávací protokol včetně stavu elektroměrů. Energie byly přepsány na nového
majitele ,rovněž T-mobile.
VI.
USNESENÍ č. 25/2018
Zastupitelstvo Obce Sychrov přijímá do svého vlastnictví p.p.č.236/16 v kú.Radostín u Sychrova o výměře
5 m2/ostatní plocha,jiná plocha/ od manželů Fibrichových /jedná se o pozemek pod křížem v Sedlejovicích/
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VII. Diskuse a informace
-svoz elektroodpadu se koná dne 6.06.2018,od 1.06. do 5.06 mohou občané dávat elektrodpad na vyhrazená
místa,
- kontrolní prohlídky na most přes Mohelku se konají 1x za 14 dní.
- okres Turnov zřejmě nebude povolen,občané se budou rozhodovat zda přejít pod okres Liberec,či Semily
- byl vyvěšen záměr prodeje v kú.Radostín u Sychrova– objekt občanského vybavení- váha v Sedlejovicích
Za Obec Sychrov dne 4.06.2018
Vyvěšeno: 4.06.2018
Sejmuto : 19.06.2018

............................................
Jaroslava Kvapilová

