INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 10. června 2009 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo obce projednalo tento program:
1. Zahájení
1.1 Schválení zápisu z 13. 5. 2009
1.2 Schválení programu zasedání
1.3 Jmenování náhradního ověřovatele
2. Stavební, nájemní a pozemkové záležitosti
2.1 Žádosti o prodej ppč. 328/1 v k. ú. Mníšek u Liberce
2.2 Žádosti o prodej ppč. 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce
2.3 Podání žádosti o zřízení věc. břemene na elektropřípojku a vodovod k hlubinnému vrtu
3. Finanční záležitosti
3.1 Žádost o fin. příspěvek na pořízení dálk. ovládání pro invalidní vozík
3.2 Žádost o fin. příspěvek na průjezd historického vlaku
3.3 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem zdravotnické ordinace pro dospělé
3.4 Převod zhodnoceného majetku do majetku ZŠ a MŠ
a přijalo následující usnesení

62/06/09
ZO projednalo žádost manželů Mužíkových o příspěvek na ovládání invalidního vozíku pro doprovod. Bude
prověřena možnost příspěvku z Krajského úřadu LK a bude znovu projednáno na příštím ZO.
Hlasování: 7, 0, 0

63/06/09
ZO projednalo žádost Spolku Frýdlantské okresní dráhy o příspěvek na náklady, spojené s jízdou historického
vlaku na trase Liberec- Bílý Potok a zpět dne 4. července 2009 a schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0

64/06/09
ZO projednalo a schválilo oznámení o zástupu a žádost o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (do ukončení výběrového řízení) od firmy MEDICA SEVER, s. r. o., na provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé. MUDr. Erika Vacková odchází a výběrové řízení na nového praktického lékaře proběhne na Krajském úřadu
LK dne 12. 8. 2009. Do té doby bude v ordinaci zastupovat lékařka, kterou určí MEDICA SEVER.
Hlasování: 7, 0, 0

65/06/09
ZO projednalo a schválilo převod zhodnoceného majetku do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mníšek
D + M plast. oken do ZŠ
8.153,- Kč
D+M sekčních garáž. vrat do objektu čp. 309
29.744,- Kč
D+M ocelových schodů do zásobovací místnosti MŠ 21.455,- Kč
Hlasování: 7, 0, 0

66/06/09
ZO projednalo a schválilo prodej pozemků v ul. Pastviny v k. ú. Mníšek u Liberce níže uvedeným žadatelům:
ppč. 328/18 – Ing. Jiří a Daniela Bezouškovi
ppč. 328/19 – Jaroslav a Karolína Kopicovi
ppč. 328/20 – Viktor Hrkota
ppč. 328/21 – Miroslava Tichá a Jakub Louda
Hlasování: 7, 0, 0

67/06/09
ZO projednalo a schválilo prodej ppč. 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce manž. Hůlkovým
Hlasování: 7, 0, 0

68/06/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu p. Vacka Miroslava
Hlasování: 7, 0, 0

69/06/09
ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Pozemkový fond o zřízení věcného břemene na elektropřípojku
z trafostanice k hlubinnému vrtu a na elektropřípojku a vodovod z hlubinného vrtu na ppč. 233/1 v k. ú. Mníšek
u Liberce dle GP 971-80/2008
Hlasování: 7, 0, 0

Z důvodu ochrany osobních údajů v činnosti obce podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů, je plné znění usnesení ZO a zápisu ze zasedání ZO k nahlédnutí na OÚ Mníšek.
Pořizovatel zápisu: Škodová
Ověřovatelé zápisu: p. Vacek Mir., p. Effenberger
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