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Obec Stráž nad Nisou

Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou
tel.č.: 482 726 880 | e-mail: podatelna@straznnis.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

konané dne 29. 4. 2021 v Hasičské zbrojnici SDH Stráž nad Nisou od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schvaluje

2/25/2021 program 25. zasedání s opravou názvu bodu č. 4 v programu - Žádost o poskytnutí finanční
podpory Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody nikoli Žádost o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bez doplnění. 

3a/25/2021 poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 25.000,-- Kč spolku Azyl pes Krásný Les, z.s., IČ
02391660.

3b/25/2021 uzavření Veřejnoprávní smlouvy VP/3/2021/Bl – poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku
Azyl pes Krásný Les,  z.s., IČ 02391660 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

4a/25/2021 finanční podporu ve výši 10.000,-- Kč Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody na podporu
projektu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji.

4b/25/2021 uzavření Darovací smlouvy DR/1/2021 – poskytnutí daru Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu
přírody,  IČ 46746030 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

5/25/2021 poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000,-- Kč pro Linku bezpečí, z.s..

6a/25/2021 poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 66.000,-- Kč Mysliveckému spolku Polomy Stráž
nad Nisou, IČ 26619598.

6b/25/2021 uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  VP/4/2021/Bl  –  poskytnutí  neinvestiční  účelové  dotace
Mysliveckému spolku Polomy Stráž nad Nisou,  IČ 26619598 a pověřilo starostku obce
podpisem smlouvy.

7/25/2021 bezúplatný převod pozemku p.č. 299/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 443 m2 a
pozemku p.č. 299/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 588 m2 vše k.ú. Stráž nad
Nisou a pověřilo starostku obce podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu komunikace. 

8/25/2021 uzavření Kupní smlouvy č. 3/2021 na prodej pozemku p.č. 88/3 o výměře 316 m2 -  ostatní
plocha k.ú. Stráž nad Nisou za cenu dle odborného posudku ze dne 23.3.2021. Záměr prodeje
byl schválen usnesením č. 6/23/2021ze dne 28.1.2021 a zveřejněn na úřední desce v době
od 12.2.2021 do 1.3.2021. 

10/25/2021 rozšíření terasy na Bergerově náměstí u č.p. 174, Stráž nad Nisou za podmínky, že vynaložené
náklady spojené s rozšířením terasy budou rozpočítány nájemci do 50-ti  měsíčních splátek
nájemného. 

11/25/2021 vodohospodářskou studii  pro lokalitu Zlatý Kopec Stráž nad Nisou, s návrhem vybudování
systému tlakové kanalizace pro stávající i výhledovou zástavbu včetně centrální čerpací stanice
odpadních vod s následným řízeným čerpáním do veřejné kanalizační sítě, vypracovanou firmou
ATELIER VH s.r.o., Krkonošská 607/6, Liberec III.    

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou bere na vědomí

12/25/2021 žádost o obousměrné znovu zprůjezdnění ulice Oblouková a vyjádření Obce Stráž nad Nisou
k této žádosti. 

13/25/2021 termín prezentace studentských prací, který je naplánován na 19.6.2021.
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Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou volí

1/25/2021 zapisovatele Miluši Hnykovou a ověřovatele zápisu Mgr. Sabinu Jonášovou Čižikovou a Jiřího
Zvolánka.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou souhlasí

9/25/2021 s návrhem memoranda o společném postupu minoritních akcionářů při prodeji akcií FinReal
Liberec, a.s.. 

Daniela Kysilková
starostka 


