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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. 36 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

konané dne 31. 3. 2022 v Hasičské zbrojnici SDH Stráž nad Nisou od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schvaluje

2/36/2022 program 36.  zasedání  ZO Stráž nad Nisou s  opravou názvu bodu č.  13 a s  doplněním
programu o bod č. 17. 

3/36/2022 2. změnu rozpočtu a investičního plánu obce Stráž nad Nisou na rok 2022.

4a/36/2022 poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 65.000,-- Kč Mysliveckému spolku Polomy,
Traktoristů 717, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 26619598.

4b/36/2022 uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  VP/2/2022/Bl  –  poskytnutí  neinvestiční  účelové  dotace
Mysliveckému spolku Polomy, Traktoristů 717, 463 03 Stáž nad Nisou, IČ 26619598 a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

5/36/2022 inventarizaci  majetku obce za rok 2021 s  tím,  že stav aktiv  rozvahy činí  k  31.12.2021
NETTO 210,392.377,76 Kč (viz. inventarizační zpráva + rozvaha k 31.12.2021).

6/36/2022 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou,
Majerova 138, 463 03 Stráž nad Nisou za rok 2021.

7/36/2022 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad
Nisou,  za  rok  2021  ve  výši  1,403.512,95  Kč  a  jeho  převedení  do  rezervního  fondu
organizace, s tím že příspěvková organizace použije rezervní fond v souladu s § 30, zákona
č.  250/2000  Sb.  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  vždy  se  souhlasem
zřizovatele.

8/36/2022 návrh na odpis drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) v hodnotě 32.501,-- Kč,
drobného dlouhodobého nehmotného majetku (DDNM) v hodnotě 9.559,--  Kč a majetku
v operativní evidenci v hodnotě 28.274,08 Kč, v účetním období 3/2022.

9/36/2022 návrh na odpis majetkové účasti vedené na účtu 069 finanční investice ve výši 32.100,-- Kč –
tj.  107  ks  akcií  á  300,--  Kč  společnosti  Severotrans  a.s.  z  důvodu  výmazu  společnosti
z obchodního rejstříku, v účetním  období 3/2022.

10/36/2022 poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000,--Kč pro Linku bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02
Praha 8-Bohnice, IČ 61383198.

11/36/2022 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Zdravotní klaun, o.p.s., Paříkova 355/7,
190 00 Praha 9-Vysočany, IČ 26547953.

12/36/2022 vyhlášení  záměru  směnit  část  pozemku  p.č.  614/1  k.ú.  Stráž  nad  Nisou  o  velikosti
323 m2 v majetku obce Stráž nad Nisou  za část pozemku p.č. 618/3 v k.ú. Stráž nad Nisou
o velikosti 452 m2  v soukromém vlastnictví nově rozdělených dle geometrického plánu       
 2159-86/2020 ze dne  5. 3. 2021.

15/36/2022 pořízení dopravního zařízení - "inteligentní ukazatel rychlosti" a pověřuje starostku obce
se zajištěním zpracování projektové dokumentace a povolení k umístění tohoto dopravního
zařízení. 

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou bere na vědomí
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13/36/2022 pořízení mobilního setu pro zajištění smíšené výuky pro ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, p.o..

14/36/2022 plán činnosti kontrolního výboru Obce Stráž nad Nisou na rok 2022.

16a/36/2022 výsledek výběrového řízení VZMR na stavební práce "Veřejné osvětlení cesty na nádraží -
Stráž nad Nisou" a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo. 

16b/36/2022 výsledek výběrového řízení VZMR na dodávku "Zpracování PD Stráž nad Nisou, lokality Zlatý
kopec - stávající zástavba - plynovody" a pověřuje starostku obce uzavřením  smlouvy o dílo.

16c/36/2022 výsledek výběrového řízení VZMR na dodávku "Zpracování PD Stráž nad Nisou, lokality Zlatý
kopec - stávající zástavba - komunikace" a pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy o dílo.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou volí

1/36/2022 zapisovatele: Miluši Hnykovou

ověřovatele: Mgr. Sabinu Jonášovou Čižikovou a Jiřího Zvolánka

Daniela Kysilková
starostka  obce


