OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM
Obecní úřad Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
IČ 00671941, tel. 482 725 474, IDDS: ngsbnwb, e-mail: kancelar@ppj.cz

Úplný výpis přijatých USNESENÍ
Zastupitelstvem obce Proseč pod Ještědem
při veřejném zasedání ze dne 25.4.2022
34/2022
Zastupitelstvo volí zapisovatele a ověřovatele zápisu.
35/2022
Zastupitelstvo schvaluje program jednání.
36/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.
37/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí provedení inventury majetku obce za rok 2021 bez
zjištěných závad dle inventarizační zprávy.
38/2022
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za 3/2022.
39/2022
Zastupitelstvo schvaluje Rámcovou smlouvu o zajištění nouzového ubytování č.
OLP/1047/2022 s Libereckým krajem.
40/2022
Zastupitelstvo odkládá projednání návrhu smlouvy o zřízení předkupního práva na
pozemek p.č. 1204 k.ú. Proseč pod Ještědem a pověřuje starostu projednat
požadované změny smlouvy se smluvní protistranou.
41/2022
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Proseč pod Ještědem a XXXXX
R.Č. XXXXX a XXXXX R.Č. XXXXX na pozemek p.p.č. 742 o výměře 147 m², (zahrada) k.ú.
Javorník u Českého Dubu ve vlastnictví Obce Proseč pod Ještědem a pozemek p.p.č.
323/6 o výměře 31 m² (zahrada) k.ú. Javorník u Českého Dubu dle geometrického
plánu č. 511-78/2020 ve vlastnictví ½ XXXXX a ½ XXXXX s doplatkem rozdílu ceny ve
výši 35.100,- Kč. Náklady spojené s vkladem do Katastru nemovitostí hradí obě strany
rovným dílem.
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42/2022
Zastupitelstvo schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 04/2022 na provedení
rekonstrukce zpevněných ploch hřbitova v Proseči pod Ještědem s firmou STANISLAV
IMRICH, stavební činnost IČ: 0016403797 v rozsahu cenové nabídky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
43/2022
Zastupitelstvo souhlasí s postupem stanovení návrhu konkrétní ceny za věcné břemeno
ve prospěch spol. ČEZ Distribuce a.s. dle aplikace E-břemeno + 20 % bonifikace,
přičemž minimální cena VB je stanovena na 2.000,- Kč/VB a výše bonifikace je max.
20.000,- Kč/VB.
44/2022
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč spolku Stopy v krajině na
zajištění organizace a programu 6. ročníku akce Festival Karoliny Světlé.
45/2022
Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č.324/2018 ze dne 13.6.2018 v celém tomto
rozsahu: schvaluje vystoupení obce Proseč pod Ještědem z Dobrovolného svazku obcí
Podještědí. Důvodem je zrušení DSO Podještědí s likvidací.
46/2022
Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením účasti obce Proseč pod Ještědem v
Dobrovolném svazku obcí Podještědí v důsledku jeho zrušení s likvidací.

Bc. Dolozim Robert v.r.
místostarosta

Schwarz Tomáš v.r.
starosta
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