Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 19
Konaného dne 19.10.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
S19-402/2016
ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Pařízka Pavla a sl. Rámešovou, návrhovou
komisi p. Pařízka Petra a p. Cambela
S19-403/2016
ZO schvaluje program veřejného zasedání ZO
S19-404/2016
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5
S19-405/2016
ZO schvaluje povolení vyjímky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní a
mateřské školy podle §23, odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)
v platném znění a souladu s prováděcím právním předpisem na školní rok
2016/2017 za předpokladu, že zřizovatel uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem
S19-406/2016
ZO schvaluje uzavření dohod č. 4-31/2016/ZŠ o poskytnutí příspěvku rodičům
v souladu se schválenými podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku
rodičům dětí navštěvujícím ZŠ Staňkovice na nákup školních potřeb a pověřuje
starostu jejím podepsáním
S19-407/2016
ZO schvaluje prodej parcely č. 1417/11 v k.ú. Staňkovice o výměře 509m2 nově
vzniklé geometrickým plánem č. 448-5145/2016 ze dne 22.8.2016 za cenu
140Kč/m2 firmě Agrima Žatec se sídlem ve Staňkovicích Zadní 86 s podmínkou,
že kupující vybuduje na své náklady na příslušné části parcely parkoviště se
zelení a veřejně přístupný chodník dle projektu Rekonstrukce komunikací ul.

Zadní úsek ,,b“ do šesti měsíců od podpisu kupní smlouvy. Náklady spojené
s prodejem hradí kupující. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy
S19-408/2016
ZO schvaluje prodej parcely v k.ú. Selibice č. 181/5 o výměře 182m2 p. Věře
Hanzelínové, Osvobození 3554 Chomutov, za cenu 150Kč/m2 s tím, že kupující
hradí veškerý náklady spojené s prodejem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
S19-409/2016
ZO schvaluje záměr pronajmout pozemky dle seznamu nevyužitých obecních
pozemků č. 19/2016, který je přílohou tohoto zápisu
S19-410/2016
ZO schvaluje záměr odprodat pozemky v k.ú. Tvršice parc.č. 210/41 o výměře
930m2 a parc.č. 210/49 o výměře 255m2 za cenu 90Kč/m2 s tím, že kupující
hradí veškeré náklady spojené s prodejem
S19-411/2016
ZO schvaluje přidělení bytů v čp. 224 ul. Zelená Staňkovice od 1.11.2016, byt č.
3 žadateli č. 4 a byt č. 14 žadateli č. 2
S19-412/2014
ZO schvaluje změnu územního plánu obce dle návrhu 19/2016/2
S19-413/2016
ZO schvaluje vyřadit KF obecní knihovny Staňkovice navržený revizní komisí dle
předložených seznamů
B19-414/2016
ZO bere na vědomí jmenování zapisovatele zápisu p. Zdeňka Kutřína
B19-415/2016
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
B19-416/2016
ZO bere na vědomí zprávu o provedení revize KF Obecní knihovny Staňkovice
U19-417/2016

ZO ukládá knihovnici p. Jahelkové naložit s vyřazenou literaturou dle zákona č.
257/2001 Sb.

Zapsal dne 19.10.2016 Zdeněk Kutřín……………………………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
Marta Rámešová……………………………………………………………..Datum……………………..
Pavel Pařízek……………………………………………………………………Datum……………………..

Starosta obce Ing. Vladimír Libich…………………………………….Datum……………………..

