Usnesení

za

Svijany Č. 3

ze dne 26.4.2011

1.Z0 schvaluje stanovení zapisovatele zápisu V. Žďárská a ověřovatelů zápisu
Ing. Stojanovski a Sichrovský Stanislav.
Pro 6 hlasů
2. za schvaluje změnu programu z důvodu složení slibu nového zastupitele za odstupující
zastupitelku L. Laurynovou
Pro 6 hlasů
3.

za schvaluje

pořizovat zvukový záznam z průběhu každého veřejného zasedání.

Pro 7 hlasů / nový zastupitel - Adamová/
4.

za schvaluje"

Závěrečný účet obce Svijany za rok 2010/1 a Zprávu o výsledku přezkoumání

hospodaření obce Svijany IČO 00671908/1 s výhradou.
Pro 8 hlasů /přišel Žďárský/

za

schvaluje "Stanovisko - opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

zjištěných při přezkoumání hospodaření Obce Svijany za rok 2010.
Pro 8 hlasů
5.

za schvaluje

ustanovení komise pro legalizaci zahrádek u bytovek z členů finančního

a kontrolního

výboru a obyvatelů bytovek.

Pro

6 hlasů

Zdržel

2 - Žďárský, Lauryn

6.

za usnesením

rozhodlo podle § 6 odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) o ukončení pořízení
3. Změny Územního plánu Obce Svijany.
Pro

8 hlasů

7.

za zamítá
Pro

8.

8 hlasů

za schvaluje

vyhlásit výzvu na podání nabídek na osvětlení za Mlýnem Perner.

8 hlasů

Pro

9.

žádost Mlýna Perner o parkování pod mostem.

za schvaluje

zadávací dokumentaci

pro kanalizaci předložené firmou Inženýrské služby

Hradec Králové.
harmonogram

zadávacího řízení

jmenování hodnotící komise a náhradníků
plná moc pro Inženýrské služby Hradec Králové
rámec zadávacího řízení
způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
ustanovení komise pro posouzení kvalifikace
Pro 8 hlasů
10.

za souhlasí

se stavbou zesílení pokrytí signálem T - rnobile. Instalace antény na

pivovaře.
Pro 8 hlasů
11.

za schvaluje

"Změnu rozpočtu Č. 1/1

- dotace na SLDB

1568,-- Kč.

- dotace na přestavbu renault Master
Pro
12.

13.

8 hlasů

za schvaluje

Pro

Smlouvu o věcném břemeni pro ČEZ Distribuce

na ppč. 275/1

8 hlasů

za souhlasí s prodejem
za souhlasí se změnou
přestavba
Pro

72 OOO,--Kč.

Avie za cenu

usnesení ze dne 20.1.2011 Č. 1, že nebude v okamžiku prodeje

Renault Master.

8 hlasů

50 OOO,--KČ.

14.

za

Pro

15.

bere na vědomí

Finanční zprávu

Dsa Mikroregion

Jizera 2010"

8 hlasů

za schvaluje

Pro

1/

8 hlasů

archivovat zvukový záznam ze zasedání do schválení závěrečného účtu.

