Výpis ze zápisu č.2/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 11.04.2019 v Radostíně
PŘÍTOMNI: J.Albrecht,M.Bílek,J.Bretšnajdr,PhDr.M.Kadlec,J. Kvapilová,J.Nejedlo
OMLUVEN: O.Hejlová
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 ,doplnění o jeden bod – výzva k podání nabídky na zpracovatele projektové
dokumentace na železniční most v Radostíně.
Provedením zápisu je pověřen PhDr.M.Kadec, ověřením zápisu J.Bretšnajdr,J.Nejedlo
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
1/2019 splněno, založeno,zveřejněno,Strategický rozvojový dokument
2/2019 splněno,založeno,zveřejněno ,OZV o místním poplatku z lázeňských a ubytovacích služeb
3/2019 splněno,založeno,pachtovní smlouva -pouť
4/2019 splněno,založeno,zapsáno v katastru ,prodej p.p. paní Koškové
5/2019 splněno,vloženo na katastr,prodej p.p. paní Čadkové
6/2019 splněno,založeno,zrušení směrnice
7/2019 splněno,podání žádosti na MMR -místní komunikace v Radostíně

III.
ZO Sychrov bere na vědomí podání žádosti z dotačního fondu Libereckého kraje „ Podpora jednotek
požární ochrany“ - přístavba hasičského domu v Radostíně za 159 962 Kč (50%/50%)
ZO Sychrov bere na vědomí podání dotace z Lesnického fondu Lib.kraje na okus a výchovné
zásahy v částce 100 000 Kč a z MZe ČR na ošetřování porostů do 40 let v částce 40 860 Kč a 38 400 Kč.
USNESENÍ č. 8/2019
ZO Sychrov schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Kú Lib.kraje na opravu účelové komunikace na
Vrchovině v celkovém objemu 650 000 Kč a vyčlenění vlastního podílu žadatele ve výši 50%.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
IV.
USNESENÍ č. 9/2019
ZO Sychrov schvaluje Smlouvu o převzetí odpadů č.1/2019 uzavřenou mezi Obcí Sychrov a zhotovitelem
Waste Partner s.r.o. Se sídlem Americká 838/29a,Liberec III.Předmětem plnění je bezplatné vyvážení a
likvidace potravinářských tuků a olejů.(katalogové číslo odpadu 20 01 25)
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
V.
USNESENÍ č.10/2019
ZO Sychrov schvaluje prodej části p.p.č. 880/1 část a (ostatní plocha,ostatní komunikace) o výměře 117 m2
rodině Procházkových za částku 7 020 Kč.
Zároveň schvaluje koupi p.p.č. 638 část c o výměře 13 m2 zahrada za částku 1300 Kč od rodiny
Procházkových.
Ruší se usnesení č. 39/2018 .
ZO pověřuje starostku vyhotovením směnné smlouvy.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI.
USNESENÍ č.11/2019
ZO Sychrov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi povinným Povodí Labe ,s.p. a oprávněným
Obcí Sychrov na p.p.č. 1850,1880,1881 v kú.Radostín u Sychrova.Celková plocha věcného břemene je
105 m2,výše úplaty činí 2 625 Kč + DPH v zákonné výši.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně
VII.
USNESENÍ č. 12/2019
ZO Sychrov schvaluje darovací smlouvu č.1.2019 mezi poskytovatelem Obcí Sychrov a obdarovaným

Českým svazem včelařů ,ZO Sychrov.Výše daru činí 1000 Kč.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VIII. USNESENÍ č. 13/2019
ZO Sychrov schvaluje 1.rozpočtové opatření 2019 které spočívá v navýšení v příjmové i výdajové části v
částce 2 530 503 Kč.
HLASOVÁNÍ : jednohlasně schváleno
IX.
USNESENÍ č. 14/2019
Zastupitelstvo Obce Sychrov schvaluje výzvu k podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace na
akci „Most přes železnici v obci Sychrov – Radostín přes železniční trať 030,dle technické studie varianta
č.3.Výzva bude zaslána třem projektovým kancelářím.Lhůta pro podání nabídek končí dne 03.05.2019 v
15.00 hodin na Obecním úřadě v Sychrově,se sídlem Zámek Sychrov 1,463 44 Sychrov.
Výběrová komise zasedne ve složení J.Kvapilová, J.Bretšnajdr, J.Nejedlo dne 6.05.2019 v 15.30 hod.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
X.
Diskuze
J.Kvapilová – Diakonie Broumov - sbírka ošacení,drobných elektrospotřebičů atd. Do 29.04.2019 na oú.
- v neděli dne 5.05,2019 se koná sběr nebezpečného odpadu ,na Vrchovině ve13.10 hodin,
v Sedlejovicích ve 13.25 hodin
- zároveň se koná sběr objemného odpadu dle vyvěšeného plakátku
- územní plán se zpracovává
- lesní školka – 1.zájemce o pronájem – lesní školka,problém voda a el.proud
2.zájemce o pronájem - obhospodařování zemědělskými plodinami
Schůze byla ukončena v 19.00 hodin.
Za Obec Sychrov dne 17.04.2019
............................................
Jaroslava Kvapilová

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

