za SVIJANY

USNESENí

č. 1

ZE DNE 7.2.2012
1. ZO schvaluje

ověřovatele

zápisu Adamová

Petra a Dvořák Stanislav, zapisovatele

zápisu

V. Žďárská.
Pro

8 hlasů

2. ZO schvaluje navržený program zasedání.
Pro

8 hlasů

3. ZO schvaluje nové znění "Jednacího
Bod VIII. b) Osobám specifikovaným

řádu" obce.
dle bodu 1.-4. výše uvedených

slovo na konci rozpravy k jednotlivým
Právo hovořit je omezeno
Pro

projednávaným

pravidel bude uděleno

bodům po vyjádření

zastupitelů.

na dobu nejdéle 5 minut.

8 hlasů

4. ZO schvaluje:
bere na vědomí informaci

starosty obce o obsahu právního rozboru pozemku 227/8 k.ú.

Svijany
konstatuje,
prodej

že uvedený pozemek nebyl vyhlášen stanovenou

byl předběžně

předloží

kontroly

Ministerstva

vnitra k uvedené problematice

o částečné neplatnosti

notářského

kupních smluv, pokud se týče pozemku 227/8

zápisu v notářské kanceláři JUDr. Berndtové

shora označený notářský zápis Katastrálnímu

pracoviště

bude

stranami tj. Obec Svijany , Hamrt Art s.r.o. a Hamr Energy s.r.o. podepsána

listina - prohlášení
a to formou

přestože

schválen

v souladu se stanoviskem
zúčastněnými

procedurou,

Liberec k zpětnému

schvaluje, aby po zpětném

převodu

převodu

úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální

parcely 227/8 na Obec Svijany

parcely 227/8 byl tento pozemek vyhlášen podle

zákona o obcích k prodeji za dodržení procedury

zákona o obcích dle zákona

128/2000Sb.

ve znění novel
po uplynutí

lhůty k vyhlášení shora uvedeného

o případném

prodeji vyhlášeným

před eventuelním

prodejem

zájemcům za původně schválenou

pozemku zastupitelstvo

ČEZ a.s. na parcele 227/8 a v případě nutnosti
umístění tohoto
Pro

6 hlasů

zařízení

pozemku k prodeji rozhodne zastupitelstvo
cenu

prověří skutečnost

umístění zařízení

zahájí jednání o zřízení věcného břemene

na

Proti

2 hlasy - Žďárský, Lauryn

5. za

schvaluje veškeré poplatky za komunální odpad, v roce 2012 budou ve stejné výši

roku 2011.
Pro 8 hlasů

6.za

neschvaluje navýšení počtu stanovišť sběrných nádob na komunální odpad v obci.

Pro

7 hlasů

Zdržel 1 hlas - Lauryn

7.za

schvaluje předběžný souhlas s budoucím dočasným pronájmem /po dobu stavby/

pozemku ppč. 586/1, 586/2 na opravu předmostí.
Pro

6 hlasů

Zdržel 1 hlas - Lauryn
1 hlas - Žďárský - z důvodu nevyvěšení o záměru obce o záměru pronájmu

Proti
8.

za

schvaluje pozemky přijmout do inventurního seznamu majetku obce, ppč.642/21

661/11,675/6,700/23
Pro
9.

8 hlasů

za

schvaluje návrh vyhlásit záměr obce na pozemky ppč. 642/21,661/11,675/6,700/23,

a tyto pozemky pronajmout.
Pro
10.

8 hlasů

za

schvaluje přijetí finančního daru 100000,-- Kč. Pivovar Svijany a.s. a 100000,-- Kč.

Mlýn Perner s.r.o. Svijany
Pro

6 hlasů

Zdržel

2 hlasy - Lauryn , Zďárský

11. za schvaluje spoluúčast na financování informační tabule umístěné na "Vojenský
hřbitov." pro .Kornitét pro udržování vojenských památek"
Pro 8 hlasů
12.

za

schvaluje neuzavřít smlouvu o pronájem pozemku ppč. 268 (v chatové oblasti).

Pro 8 hlasů
13. za bere na vědomí zprávu o finanční činnosti DSa Mikroregionu Jizera.
Pro 8 hlasů
14.
Pro

za

souhlasí s podáním

8 hlasů

