INFORMACE O PŘIJATÉM USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Mníšek, konaného dne 8. července 2009 v zasedací místnosti
Obecního úřadu Mníšek
Zastupitelstvo obce projednalo tento program:
1. Zahájení
1.1 Schválení zápisu z 10. 6. 2009
1.2 Schválení programu zasedání
1.3 Jmenování náhradního ověřovatele
2. Stavební, nájemní a pozemkové záležitosti
2.1 Výpověď nájemních smluv na ppč. 66, 1083/1, 328/1 a 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce
2.2 Odkoupení ppč. 1008/2 od Českých drah
2.3 Prověření možnosti výstavby RD na ppč. 857/15 v k. ú. Mníšek u Liberce
3. Finanční záležitosti
3.1 Žádost o fin. příspěvek na pořízení dálk. ovládání pro invalidní vozík - znovuprojednání
a přijalo následující usnesení

70/07/09
ZO projednalo a schválilo ukončení nájmu na pozemcích převedených od Pozemkového fondu, tzn. ppč. 66,
1083/1, 328/1 a 1346/4 v k. ú. Mníšek u Liberce. Nájmy pozemků, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, byly
ukončeny dohodou (ppč. 66, 1083/1 a 328/1). Za ppč. 1346/4, na který je uzavřena smlouva na dobu určitou, bude nabídnut náhradní pozemek č. 198/1 a 200/1.
Hlasování: 6, 0, 0

71/07/09
ZO projednalo a schválilo návrh ceny od Českých drah za ppč. 1008/1 v k. ú. Mníšek u Liberce ve výši 82.000,Kč. Pozemek bude odkoupen pro výstavbu komunikace pro pěší, která povede od hřbitova, podél trati a bude ústit do ul.. Nádražní.
Hlasování: 6, 0, 0

72/07/09
ZO znovuprojednalo žádost manž. Mužíkových o příspěvek na ovládání vozíku pro doprovod. Byla prověřena
možnost získání příspěvku z Krajského úřadu LK. KÚ příspěvky na toto zařízení neposkytuje, jedná se o nadstandardní vybavení. Manž. Mužíkovi zároveň zrušili svou žádost s tím, že příspěvek sehnali jiným způsobem.
Žádost vč.příloh byla vrácena.
Hlasování: 6, 0, 0

73/07/09
ZO projednalo a schválilo náhradního ověřovatele zápisu p. Miroslava Vacka.
Hlasování: 6, 0, 0

74/07/09
ZO pověřilo starostu obce k prověření možnosti výstavby RD na ppč. 857/15 v k. ú. Mníšek u Liberce (ul. Za
Humny). Vzhledem k ochrannému pásmu lesa Magistrát města Liberec – odbor životní prostředí výstavbu na této
parcele neschvaluje. V obci bylo v podobných lokalitách již několik staveb povoleno, proto byl starosta obce pověřen, aby se na základě těchto skutečností pokusil toto rozhodnutí MML změnit.
Hlasování: 6, 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: Bc. Čepičková, p. Vacek Mir.

Gisela Škodová

místostarostka

Roman Slezák
starosta

