Obec Skryje
Zastupitelstvo obce Skryje po projednání
Výpis z Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Skryje,
konaného dne 6.12.2011, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Skryje:
I. bere na vědomí,
- přezkum hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje,
- jmenování inventarizační komise ve složení M. Čonka, předseda, M. Jedlička, J. Provazník,
M. Grillová, člen. Členové byli proškoleni o způsobu inventarizace.
- jmenování likvidační komise ve složení: J. Houba, D. Mikušík,
- uzavření dodatku pracovní smlouvy od 1.12.2011 do 31.3.2012 s Jiřím Provazníkem s 8
hodinovou pracovní dobou,
- soud o pozemky okolo č.p.100 a o budovu č.p.100 v k.ú. Skryje nad Berounkou s Úřadem
pro zastupování státu ve věci majetkových, resp. s Magistrátem Hl. Města Prahy,
- uzavření kupní smlouvy s Eduardem Konopáskem, Nezabudice č.p.5 na pozemky p.č.956/6
a 863/42 v k.ú. Skryje nad Berounkou,
- uzavření směnné smlouvy s Jaromírem Čermákem, Skryje č.p. 137 na pozemek p.č.78,
54/8, 913/21 v k.ú. Skryje nad Berounkou,
II. schvaluje
- Zprávu k rozpočtovému provizoriu na rok 2012,
- Rozpočtový výhled 2012- 2014,
- Podání žádosti o dotaci z FROM Středočeského kraje na projekt „Obnova chodníku v obci
Skryje“ ve výši 270920 Kč, 54184 Kč spoluúčast obce,
- Místní program obnovy vesnice Skryje
- Podání žádosti o dotaci z FŽPZ Středočeského kraje na projekt „Nákup drtiče větví za
traktor na odstraňování dřevního odpadu od občanů obce“ ve výši 130000 Kč, spoluúčast
obce 25000 Kč,
- uzavření smlouvy o pronájmu plochy na p.č. 131/6 v k.ú. Skryje nad Berounkou s J.
Čermákem od 1.1.2012,
- podání odvolání ke Krajskému soudu v Praze, případně podání ústavní stížnosti u Ústavního
soudu ČR ve věci rozsudku o určení vlastnictví č.p.100 v k.ú. Skryje nad Berounkou,
- nepovolení provozu výherních hracích přístrojů v katastrálním území obce, nebude
objednaná známka na rok 2012
- závěrečný účet za rok 2010 s výhradou, revokace usnesení ze dne 28.6.2011.
III. neschvaluje
- žádost o odkoupení pozemku p.č. 434/1, 434/2 v k.ú. Skryje nad Berounkou podle g.p. 40965/2010,
- opravu chyby dle oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí, č.j. OR181/2011-212.

Ověřili:
Jaroslav Houba
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Miroslav Čonka.
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Mgr. Daniel Mikušík
místostarosta obce
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Ing. Josef Jedlička
starosta obce

