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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. 37 Zastupitelstva obce Stráž nad Nisou

konané dne 26. 5. 2022 v Hasičské zbrojnici SDH Stráž nad Nisou od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou schvaluje

2/37/2022 program 37. zasedání ZO Stráž nad Nisou bez doplnění.

3/37/2022 v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony řádnou účetní závěrku za rok
2021.

4/37/2022 v souladu s § 17, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Stráž nad
Nisou za rok 2021 bez výhrad.

5/37/2022 3. změnu rozpočtu a investičního plánu na rok 2022. 

6a/37/2022 finanční podporu ve výši 10.000,- Kč Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem
Vaňurova 465/20, Liberec III – Jeřáb, IČ 46746030, na podporu projektu výsadby buků, dubů
a jedlí do lesů na Liberecku s cílem zlepšit jejich věkovou i druhovou skladbu.

6b/37/2022 uzavření  darovací  smlouvy  DR/5/2022  –  poskytnutí  daru  Nadaci  Ivana  Dejmala  pro
ochranu přírody,  IČ 46746030 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

7a/37/2022 finanční podporu ve výši 20.000,-- Kč Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu,
se  sídlem  Werichova  299,  Stráž  nad  Nisou,  IČ  68455879,  na  financování  nákladů
na uspořádání tradiční prodejní výstavy ovoce, zeleniny a hub v termínu 14. – 16. října 2022.

7b/37/2022 uzavření  darovací  smlouvy DR/4/2022 – poskytnutí  daru Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu, IČ 68455879 a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.

 

8a/37/2022 poskytnutí  neinvestiční  účelové dotace ve výši  150.000,--  Kč Sboru dobrovolných hasičů
Stráž nad Nisou, IČ 64039251.

8b/37/2022 uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  VP/3/2022/Bl  –  poskytnutí  neinvestiční  účelové  dotace
ve výši 50.000,-- Kč Sboru dobrovolných hasičů Stráž nad Nisou, IČ 64039251 a pověřilo
starostku obce podpisem smlouvy.

8c/37/2022 část  dotace  ve  výši  100.000,--  Kč,  kterou  bude  SDH  čerpat  formou  proplacení  faktur
z rozpočtu obce na rok 2022.

9/37/2022 použití obecního znaku pro výrobu odznáčku dle uvedeného grafického návrhu v žádosti.  

10/37/2022 bezúplatnou  směnu  části  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 k.ú. Stráž nad Nisou
o velikosti  452 m2  v  soukromém vlastnictví   nově rozděleném dle geometrického plánu
2156-86 2020 ze dne 5. 3. 2021 a pověřuje starostku obce uzavřením Směnné smlouvy
č. 2/2022. Záměr směny části pozemků byl schválen usnesením číslo 12/36/2022 ze dne
31. 3. 2022 a zveřejněn na úřední desce v době od 5. 4. 2022 do 21. 4. 2022.
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Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou bere na vědomí

12/37/2022 informace předložené Ing. architektem Plašilem o stavu návrhu nového územního plánu obce
Stráž nad Nisou. 

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou volí

1/37/2022 zapisovatele zápisu paní Miluši Hnykovou a ověřovatele zápisu pana Jaroslava Vrabce a pana
Jiřího Zvolánka.

Zastupitelstvo obce Stráž nad Nisou stanovuje

11/37/2022 že počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen pro volební období 2022 - 2026 činí 9
členů.  

Daniela Kysilková
starostka  obce


