Výpis ze zápisu č.5/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 18.09.2019 na Sychrově
PŘÍTOMNI: J.Albrecht,M.Bílek,J.Bretšnajdr,PhDr Miloš 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
Provedením zápisu je pověřen PhDr.Miloš Kadlec, ověřením zápisu J.Bretšnajdr,J.Nejedlo
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
III.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
17/2019 splněno, prodej a odkup části p.parcel ,Procházkovi ,zapsáno na katastru
18/2019 splněno,prodej p.p.č.1548,Fennikbauer,zapsáno na katastru
19/2019 splněno,založeno,účetní uzávěrka ZŠ
20/2019 splněno,zasláno ZŠ,navýšení rozpočtu
21/2019 splněno,založeno - účetní uzávěrka obce
22/2019 splněno, Závěrečný účet obce vyvěšen
23/2019 splněno,vyvěšeno – 2.rozpočtové opatření
24/2019 splněno,zasláno ZŠ – zřízení školní rady
25/2019 splněno,zasláno ZŠ,provoz družiny
26/2019 splněno,zasláno na MěÚ Turnov – zástup v jednání ohledně územního plánu
27/2019 splněno,zapsáno na katastru – služebnost - parkoviště
28/2019 splněno,smlouva se zhotovitelem – oprava účelové komunikace na Vrchovině
ZO Sychrov bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Jizera

IV.
USNESENÍ č. 29/2019
ZO Sychrov schvaluje školní radu ve složení : Mgr.Jana Chlebnová,Ing.Kateřina Kolingerová,Milan
Bílek
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
V.
USNESENÍ č. 30/2019
ZO Sychrov schvaluje Pachtovní smlouvu č.1.2019 uzavřenou mezi Obcí Sychrov jako pachtýřem a
p.Viktorem Hořením jako propachtovatelem na umístění přístřešku na uskladnění materiálu na
zimní posyp za částku 6000/rok s účinností od 1.01.2019.Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do 31.12.2020.Podpisem smlouvy pověřuje starostku obce J.Kvapilovou.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI.
USNESENÍ č. 31/2019
ZO Sychrov schvaluje poskytnutí dotace Mikroregionu Jizera na „Nákup techniky pro MR Jizera“
ve výši 34 189,65 Kč
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VII. USNESENÍ č. 32/2019
ZO Sychrov schvaluje rozpočtové opatření č.3.2019,které spočívá v navýšení rozpočtu v příjmové i
výdajové části o 127 614 Kč.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno

XIII. Diskuze
J.Kvapilová – 6.10.2019 se koná obecní výlet do Kutné Hory – zájemci se mohou hlásit na obecním
úřadě /viz.leták/
- 6.10.2019 se koná sběr nebezpečného odpadu /léčiva,barvy,lepidla../viz.leták
- vlastníci jsou povinni provádět průběžně v období vegetačního klidu odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů u distribuční sítě /viz.leták/.
Schůze byla ukončena v 19.00 hodin.
Za Obec Sychrov dne 19.09.2019
............................................
Jaroslava Kvapilová

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

