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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. 32 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

konané dne 25. 11. 2021 v Hasičské zbrojnici SDH Stráž nad Nisou od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schvaluje

2/32/2021 program 32. zasedání Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou s doplněním o tento bod číslo:
12. Žádost spolku "Kopečáci" o veřejné projednání otázek týkajících se lokality Zlatého Kopce

3/32/2021 5. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2021. 

4/32/2021 předběžně 6. změnu rozpočtu na rok 2021 pro operace, které vzniknou za období od data  
25. 11. 2021 do 31. 12. 2021 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové změny:
a) přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
b) upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, předběžné
opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů nebo položky finančního
vypořádání
c) výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, výdaje ve stavu
nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí soudu a další výdaje,
kde může dojít ke škodám z důvodu časového prodlení
d) změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů (správné zatřídění příjmů a výdajů v souladu s rozpočtovou skladbou,
např. přesun běžné x kapitálové výdaje)
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách
k informování zastupitelstva na prvním zasedání roku 2022.

5/32/2021 rozpočet a investiční plán na rok 2022 dle zveřejněného návrhu příjmy 54,510tis. Kč, výdaje
93,729tis. Kč, financování  39,219tis. Kč.

6/32/2021 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025.

7/32/2021 na základě žádosti o pronájem části  pozemku uzavření Nájemní smlouvy na část pozemku
p.č. 8 k. ú. Stráž nad Nisou o výměře 78 m2   za částku 5,--/m2/rok. Záměr pronajmout byl
schválen  usnesením ZO č.  4/27/2021,  dne  24.  6.  2021,  zveřejněn  na  úřední  desce  dne  
11. 10. 2021 a sejmut dne 27. 10. 2021. 

8/32/2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Stráž nad Nisou č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z  nemovité věci.

9/32/2021 uzavření  Smlouvy o  finanční  spolupráci  ve veřejné linkové osobní  dopravě pro období  od
12.12.2021mezi Statutárním městem Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ
00262978, zastoupeným Ing.  Jaroslavem Zámečníkem, CSc.,  primátorem a Obcí  Stráž nad
Nisou,  Schwarzova  262,  463  03  Stráž  nad  Nisou,  IČ  00671916,  zastoupenou  Danielou
Kysilkovou, starostkou. 

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou volí

1/32/2021 zapisovatele zápisu Miluši Hnykovou a ověřovatele zápisu Mgr. Sabinu Jonášovou-Čižikovou a
Jiřího Zvolánka.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou přijímá

10/32/2021 informaci o veřejném projednání žádosti spolku "Kopečáci".
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Daniela Kysilková
starostka 


