Výpis ze zápisu č.5/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Sychrov, které se konalo dne 29.09.2021 na Obecním úřadě
v Sychrově
PŘÍTOMNI: J.Albrecht,M.Bílek,J.Bretšnajdr,O.Hejlová,J. Kvapilová,J.Nejedlo
OMLUVEN: PhDr.M.Kadlec
ZAPISOVATEL: J.Bretšnajdr
OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU: O.Hejlová,J.Nejedlo
Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 6 zastupitelů.
ZASTUPITELÉ A OBČANÉ: viz. prezenční listina,příloha č.1.
JEDNÁNÍ: začátek v 17.00 hodin
Seznámení s programem ,zapisovatelem,ověřovateli
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
II.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení:
39/2021 splněno, přijetí dotace z MMR – hřiště Tewiko
40/2021 splněno,sml.podepsána,administrace projektu Tewiko
41/2021 splněno,smlouva s dodavatelem podepsána – hřiště Tewiko
42/2021 splněno,směrnice založena
43/2021 splněno,darovací smlouva podepsána ,Hospic sv.Zdislavy
44/2021 splněno,darovací smlouva podepsána ,Diakonie Broumov
45/2021 splněno,veřejnoprávní smlouva zaslána
46/2021 splněno,smlouva s dodavatelem podepsána,komunikace Sedlejovice
47/2021 splněno,založeno,vyvěšeno,4. Rozpočtové opatření

III.
USNESENÍ č. 48/2021
ZO Sychrov schvaluje 5.rozpočtové opatření ,které spočívá v navýšení rozpočtu v příjmové i výdajové
části o 890 000 Kč.Použití prostředků z let minulých ve výši 488 500 Kč.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno.
IV.
Mikroregion Jizera -požadovaná technika /traktůrek/ bude dodána v březnu 2022.
Křovinořez bude dodán v říjnu 2021.
V.
USNESENÍ č. 49/2021
ZO Sychrov souhlasí s navýšením kapacity školní družiny v ZŠ Radostín ze 30 žáků na 45 žáků.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
USNESENÍ č.50/2021
ZO Sychrov ruší Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Sychrov a Obcí
Radimovice ze dne 7.03.2017.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VI.
USNESENÍ č. 51/2021
ZO Sychrov schvaluje vybranou firmu D.stavby s.r.o. Třtí 13,463 44 Sychrov ,IČO : 28662482 na
zakázku „Rekonstrukce hřbitovní zdi na Vrchovině – III etapa „ za částku 583 824,76 Kč s DPH.
HLASOVÁNÍ: jednohlasně schváleno
VII.
Diskuze
J.Kvapilová – dne 10.10 se bude konat svoz nebezpečného odpadu ve Třtí v 13.45 hodin,v
Radostíně ve 14.00 hodin.
Schůze byla ukončena v 19.00 hodin
Za Obec Sychrov dne 30.09.2021
….................................................
strarostka
V elektronické podobě na www.obecsychrov.cz
V listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Sychrově,Sychrov 1, 463 44 Sychrov

