USNESENí ZO SVIJANY Č. 8
ZE DNE 6.12.2011

1. ZO schvalují ověřovatele
zapisovatele
Pro

zápisu Vlasta Žďárská.

9 hlasů

2. ZO schvalují
Pro

program zasedání.

9 hlasů

3. ZO schvalují
Pro

zápisu - Ing. Stojanovski Tomáš, Sichrovský Stanislava

"Opatření"

vyplývající z protokolu

MV ČR. - příloha Č. 1

9 hlasů

4. ZO schvalují odložit

rozhodování

o záměru obce ( bod Č. 4. dle programu)

do příštího

zasedání ZO.
Pro

9 hlasů

5. ZO schvaluje neprodávat
Pro

manželům

Laurynovým.

9 hlasů

6. ZO schvaluje
Pro

pozemky ppč. 106/22,106/23

Směrnici

č. 2/2011 a "Odpisový

plán"- příloha č. 2

9 hlasů

7. ZO schvaluje prodloužení

nájemních

smluv v čp. 69 na rok 2012 formou

dodatku.

Výše nájmu pro rok 2012 v obecních bytech zůstává na stejné úrovni roku 2011.

Pro

9 hlasů

8. ZO schvaluje "Plán inventur
příloha č. 3

pro rok 2011" a inventarizační

komise v ní uvedené.

Pro

9 hlasů

9.za

schvaluje

"Rozpočtové

Dotace z úřadu práce

opatření

Č. 4"

50 000,-- Kč. na platy zaměstnanců

na VPP par. pol. 3639

Přesun fin. prostředků

na krytí výdajů neinvestiční

obcím paragraf 3113

položka

72 449,-- Kč.

5011

5321 částka

z nevyčerpané
/zastřešení

rozpočtované

částky na sportovní

nebylo realizováno/

Změna "Rozhodnutí"
položka 8115

transfery

zařízení v majetku obce

par. pol. 34126121

-72 449,-- Kč.

MZ na stavbu kanalizace ,nevyužité

- 3 370000,--

Kč., par. pol. 2321 6121

Financování na běžný účet 231 z účtu 251

pol.

vlastní fin. prostředky
- 3 370 OOO,--Kč.

8117 2372 867,--Kč., pol.

8118

2 372 867,-- Kč.

Pro

9 hlasů

za schvalují

10.

"Rozpočtové

schválení rozpočtu
Pro

Pro

12.

"Rozpočtový

výhled

na období

2012 - 2013" - příloha Č. 4

9 hlasů

za schvaluje

využít nabídky Agentury

regionálního

rozvoje Liberec a souhlasí s podáním

plán a varovné systémy".

9 hlasů

za nesouhlasí

s rozšiřováním

podnikatelské

a za silnicí do Loukova severním směrem.
Pro

9 107 OOO,--Kč. , do doby

na rok 2012.

žádosti o dotaci .Na povodňový
Pro

na rok 2012 ve výši

9 hlasů

za schvalují

11.

provizorium"

9 hlasů

- průmyslové

zóny za komunikaci

"Voříšky"

