Výpis ze zápisu č.1/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 13.02.2019 na Sychrově
PŘÍTOMNI: J.Albrecht,M.Bílek,J.Bretšnajdr,O.Hejlová,J. Kvapilová,J.Nejedlo
OMLUVEN: PhDr.Miloš Kadlec
Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 6 zastupitelů.
ZASTUPITELÉ A OBČANÉ: viz. prezenční listina,příloha č.1.
JEDNÁNÍ: začátek v 18.00 hodin
I.
Seznámení s programem
Provedením zápisu je pověřen J.Bretšnajdr, ověřením zápisu J.Nejedlo,O.Hejlová
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
59/2018 splněno, založeno,zasláno,Rally
60/2018 splněno,založeno,komunální odpad
61/2018 splněno,založeno,plán inventur
62/2018 splněno,založeno,R.opatření
63/2018 kompetence nebyla využita
64/2018 splněno,založeno,zasláno,Český ráj
65/2018 splněno,založeno,smlouva podepsána - Územní plán
66/2018 plnění trvá,výzva k odstranění nedostatků kupujícího
67/2018 usnesení bude zrušeno a nahrazeno novým
68/2018 spněno,založeno,zasláno,Linka bezpečí
69/2018 splněno,založeno,odměna členu kulturního výboru
70/2018 splněno,založeno,dohody o provedení práce
71/2018 splněno,založeno,rozpočet 2019
72/2018 splněno,založeno,dohoda mzdový účetní

III.
USNESENÍ č. 1/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Strategický rozvojový dokument obce na období roku 2019 – 2022
5.verze.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IV.
USNESENÍ č. 2/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje OZV č.1/2019 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt .Sazba poplatku činí za osobu a každý započatý den pobytu - není-li tento dnem příchodu - 15 Kč s
účinností od 1.10.2019
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
V.
USNESENÍ č.3/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje Pachtovní smlouvu č.1/2019 na období 2 let za účelem konání
Sychrovské pouti na veřejném prostranství před zámkem za částku 90 000/rok panu V.Hlavatému.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI.

Rozpočtové opatření nebude provedeno.

VII.
USNESENÍ č. 4/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje prodej p.p.č.1828 o výměře 775 m2,lesní porost v kú.Radostín u
Sychrova za částku 50 000 Kč paní Ing.Janě Koškové.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VIII. USNESENÍ č. 5/2019
Zastupitelstvo ObceSychrov schvaluje prodej p.p.č. 274/10 skládající se z části a /rozdělení p.p.č.274/1/,z
části b /rozdělením p.p.č.913/ , z části c /rozdělení p.p.č.917/1/ v kú.Radostín u Sychrova.Celkem 171 m2
ostatní plocha,ostatní komunikace za částku 10 260 Kč paní Ivaně Čadkové.

HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IX.
USNESENÍ č. 6/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov ruší Směrnici č.1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
X.
ZO Sychrov bere na vědomí podání žádosti o dotaci z MZe – rekonstrukce nezapsaného kříže v
Radostíně za částku 85 825 Kč.Požadovaná výše dotace činí 70%.
XI.
ZO bere na vědomí podání žádosti o dotaci z KÚ Libereckého kraje,odbor památkové péče a
cestovního ruchu na zapsaný kříž v Sedeljovicích za částku 144 900 Kč.Požadovaná výše dotace činí 50%.
XII. USNESENÍ č. 7/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje podání žádosti z MMR na opravu části místní komunikace p.p.č.1617
v kú.Radostín u Sychrova v délce 175 m za 762 139 Kč s DPH.Požadovaná výše dotace činí 70%
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
XIII. Diskuze
J.Kvapilová – žádáme občany,aby zaplatili poplatek za komunální odpad do konce března 2019.
- Mikroregion Jizera podává žádost o dotaci z POV LK na technickou vybavenost obcí,obec
Sychrov se bude účastnit
- v březnu bude podána žádost na přístavbu hasičské zbrojnice v Radostíně z dotačního titulu
POV Libereckého kraje
Schůze byla ukončena v 19.30 hodin.
Za Obec Sychrov dne 14.02.2019
............................................
Jaroslava Kvapilová

V elektronické podobě na www.obecsychrov.cz
V listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Sychrově,Sychrov 1, 463 44 Sychrov

