Usnesení č. 12/2016
Zastupitelstvo obce schválilo
Program zasedání
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
Žádost TJ Sokola Srbice o poskytnutí účelové dotace ve výši 290.000,-Kč na nákup
hráčů pro TJ Sokol Srbice z důvodu nového přestupního řádu určeného FAČR,
smlouvu o poskytnutí dotace a rozpočtovou změnu. Žádost a smlouva je přílohou
zápisu č.1 a č.2, rozpočtová změna je součástí rozpočtového opatření č.4, příloha č. 7
zápisu
5. Žádost o finanční příspěvek ve výši 12.000,-Kč pro plavecký oddíl KL Sport Teplice a
jeho dvě členky s trvalým pobytem v Srbicích, smlouvu o poskytnutí příspěvku a
rozpočtovou změnu. Žádost a smlouva je přílohou zápisu č.3 a č.4, rozpočtová změna
je součástí rozpočtového opatření č.4, příloha č. 7 zápisu
6. Finanční dar paní Pakostové ve výši 3.000,-Kč na zdravotní péči. Smlouva o daru je
přílohou zápisu č.5
7. Bytovou komisi obce Srbice v obsazení: Nejedlý David, Maule Karel a Štarková Jitka.
Předsedou komise byl zvolen Nejedlý David
8. Výběrovou komisi pro zakázky, které podléhají dle zákona o veřejných zakázkách
výběrovému řízení, a které budou spojeny s budováním kanalizace a případném
budování cyklostezky v obsazení: Walter Tomáš, Gittler Milan, Knop Libor, Štarková
Jitka. Předseda komise bude zvolen na samostatném zasedání komise a zvolení bude
pořízen zápis.
9. Opravu havarijního stavu v domu č.p. 16 za co nejnižší cenu
10. Rozpočtové opatření č.4, příloha č.7 zápisu
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) Odkoupení pozemku p.č. 81/52 v k.ú. Srbice od ÚZSVM.
Zastupitelstvo obce pověřilo zastupitele obce:
11. Pana Mauleho Karla, aby inicioval jednání s panem Maulem Jiřím a panem Maulem
Jaroslavem za jakých podmínek by byli ochotni odprodat pozemky v těsné blízkosti
fotbalového hřiště obci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
12. Že příspěvek na zdravotní péči občanům starších 70-ti let bude projednán do konce
roku a pokud zastupitelstvo rozhodne bude zahrnut do rozpočtu na příští rok. Bude
určeno od kolika let by občané měli na příspěvek nárok a v jaké výši.
13. Informace o budování kanalizace v obci

