Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 25
konaného dne 26.4.2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
S25-490/2017
ZO schvaluje ověřovatele zápisu: p.Umlaufová a p.Hanzl, návrhovou komisi p. Herčík a
p.Petr Pařízek

S25-491/2017
ZO schvaluje program veřejného zasedání ZO
S25-492/2017
ZO schvaluje inventarizaci majetku Obce Staňkovice k 31.12.2016
S25-493/2017
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Staňkovice za rok
2016 ve výši 1253 Kč do fondu odměn a ve výši 5012 Kč do rezervního
fondu
S25-494/2017
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1
S25-495/2017
ZO schvaluje záměr odprodat pozemek p.č. 226/8 o výměře 405 m2 v kú.
Selibice za cenu 100 Kč/m2 .
ZO schvaluje záměr odprodat pozemek p.č. 226/15 o výměře 376 m2 v kú.
Selibice za cenu 100 Kč/m2 s bezúplatným věcným břemenem na
autobusovou zastávku
S25-496/2017
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí Smlouvy o věcném břemenislužebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. -124015186/001 Staňkovice,
Selibice, ppč.st. 9/3, kNN, 1x OM s firmou Rydval-Elektro s.r.o.
S25-497/2017
ZO schvaluje Kupní smlouvu č.: KSK/3018/2017 s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín na parcelu č. 17/10 nově vzniklou Geometrickým plánem č. 45473/2016 za cenu 200 Kč/m2 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
S25-498/2017
ZO schvaluje Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru při realizaci
stavby
„Stavební úpravy ul. Myslivecká, Zadní úsek A Staňkovice“ s příkazníkem p.
Pavlem Doušou
S25-499/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zabezpečení požární
ochrany s Obcí Libočany

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
B25-500/2017
ZO bere na vědomí jmenování zapisovatele zápisu p. Zdeňka Kutřína
B25-501/2017
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
B25-502/2017
ZO bere na vědomí návrh Závěrečného účtu Obce Staňkovice za rok 2016

Zastupitelstvo obce zamítá:
Z25-503/2017
ZO zamítá prodej pozemku p.č. 1421/5 v k.ú. Staňkovice p. Černochovi
z důvodu vypršení termínu pro podání žádosti
Z25-504/2017
ZO zamítá instalaci zpomalovacích prahů na místní komunikaci p.č. 1377/1
v ulici Myslivecká u čp. 370 z důvodu nízké efektivity řešení problému
Z25-505/2017
ZO zamítá povolení ke stavbě pergoly u čp.223 ul. Zelená, Staňkovice,
z důvodu plánovaného prodeje bytů a parcel.

Zastupitelstvo obce odkládá:
ODK25-506/2017
ZO odkládá přidělení bytu v domě BPS čp. 225 ul. Zadní, Staňkovice, protože
žádný byt není právně volný
Zapsal dne 26.4.2017 Zdeněk Kutřín………………………………………
Ověřovatelé zápisu:
Umlaufová Hana.,……………………………………dne…………………
Hanzl Jiří………………………………………………dne…………………
Starosta obce Ing. Libich Vladimír……………………dne…………………

