Obec Srbice
se sídlem: Srbice č.p. 62, PSČ 415 01

Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce Srbice po projednání:
Schválilo a pověřilo:
1. Program, zapisovatele a ověřovatele
2. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Srbice a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. a pověřuje starosty obce k podpisu smlouvy
3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Statutárním
městem Teplice jako budoucí povinnou osobou, Severočeskou vodárenskou
společností a.s., jako budoucí oprávněnou osobou a Obcí Srbice jako investorem,
pověřuje starostu k podpisu smlouvy
4. Návrh usnesení, že :
- Souhlasí s pořízením Územní studie zastavitelné plochy 13/1 v Srbicích, která
prověří a navrhne využití a prostorové uspořádání této zastavitelné plochy
v souladu s podmínkami stanovenými v Územním plánu Srbice
- Schvaluje uzavření smlouvy o výkonu územně plánovacích činností pro pořízení
Územní studie zastavitelné plochy 13/1 v Srbicích s fyzickou osobou – Ing. Arch.
Zdeňkou Táborskou, Na Červeném vrchu 3117, 41501 Teplice dle předloženého
návrhu.
- Požaduje, aby v zadání územní studie bylo dle § 30 stavebního zákona stanoveno,
že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, zajistí zpracování územní studie na
své náklady.
5. Příkazní smlouvu pro výkon územně plánovacích činností a poskytování souvisejících
odborných služeb mezi Obcí Srbice a Ing.arch. Zdeňkou Táborskou, pověřuje starostu
k podpisu smlouvy
6. Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2021
7. Darovací smlouvu mezi Obcí Srbice jako dárcem a Nadačním fondem FOLIVORA
jako obdarovaným. Pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
8. Rozpočtové opatření č.1/2019
9. Stanovení pravomoci starostovi obce k provádění rozpočtových opatření s platností
do konce funkčního období v roce 2022 a to takto:
- Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího
nového závazného ukazatele, až do výše 150.000,-Kč s tím, že navýšení bude
vyrovnáno buď snížením jiného závazného ukazatele na straně výdajů nebo
navýšením či doplněním dalšího závazného ukazatele na straně příjmů. Stejně tak
lze provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů.
- V jednom měsíci lze provést pouze jedno rozpočtové opatření a souhrn změn na
straně příjmů i výdajů – navýšení či snížení, nesmí překročit částku 450.000,-Kč
upraveného rozpočtu
- Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření, které provede starosta obce a to vždy na nejbližším zasedání obce,
zároveň požaduje, aby každá změna, kterou starosta provede, byla schválena
finančním výborem obce.
Vzalo na vědomí:
1. Rekonstrukci bytu v č.p.16
2. Opravu sklepa v č.p. 27

