Usnesení z 9.12.2014 č.2/pro/2014
Zastupitelstvo obce schválilo usnesení číslo:
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
Návrh rozpočtu obce Srbice na rok 2015
Rozpočtové opatření č.5. viz.příloha č. 3 zápisu
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni 1188/2014 SBS mezi obcí
Srbice a Povodí Ohře s.p. (nová kanalizace)
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS mezi Obcí Srbice, Statutárním
městem Teplice a SVS Teplice, (nová kanalizace)
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS mezi Obcí Srbice, RWE GasNet
s.r.o. a SVS Teplice, č. smlouvy 9414006031, (nová kanalizace)
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS mezi Ústeckým krajem a obcí
Srbice, č. smlouvy VI/6054/2014/ÚL, (nová kanalizace)
9. Kupní smlouvu stavby ,,Srbice – Staré Srbice III. – Nový vodovod 2. etapa mezi Obcí
Srbice a SVS
10. Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál mezi Obcí Srbice a SVS Teplice
11. Dohodu o započtení pohledávek mezi Obcí Srbice a SVS Teplice
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouva o právu provést stavbu IV – 12 – 4012690 mezi ČEZ Distribucí a Obcí Srbice
(přívod k nové trafostanici ve Starých Srbicích)
13. Bezúplatný převod dle §7 odst.1 zákon č. 503/2012 Sb. P.č.54/19,
54/20,70/13,73/18,81/51,337/1,337/2,337/3,337/14 vše v k.ú. Srbice z majetku ČR –
SPÚ do majetku obce.
14. Proplácení
50% z ceny vstupného na kulturní představení, které pořádá
Krušnohorské divadlo Teplice a Kulturní dům Teplice, netýká se vstupenek do kina
15. Příspěvek v maximální výši 3.000,-Kč ročně na dítě, které má trvalý pobyt v obci ve
věku 0 – 16 let na kroužky, školy v přírodě a dětské tábory. Maximální věk je omezen
ukončením základní školní docházky a následných školních letních prázdnin.
Proplácení příspěvku bude prováděno na základě odevzdání originálního dokladu o
zaplacení, na dokladu musí být uvedeno bydliště, jméno dítěte a jeho datum narození.
16. Darovací smlouvu s ŠK Teplice
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo obce zrušilo:
17. Předchozí systém proplácení 50% z ceny vstupenky na kulturní představení občanům
s trvalým pobytem v obci
Zastupitelstvo obce pověřilo místostarostku obce:
18. K provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 zákona č.250/2000 Sb., ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10% objemu schváleného rozpočtu v daném
roce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

