USNESENÍ
Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STĚBOŘICE
KONANÉHO DNE 5.6.2007
USN.Č. 5/44 - 5/49

Zastupitelstvo obce
5/44
schvaluje:
1. Cenu domu čp. 99 včetně pozemků v k.ú. Stěbořice při prodeji jako celku
a ceny jednotlivých bytů.
2. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč
na rekonstrukci sociálního zařízení v zŠ Stěbořice – II. etapa.
3. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 190.000,- Kč
na vypracování energetického auditu a projektové dokumentace na
zateplení ZŠ Stěbořice.
4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2007.
5. Záměr vypracování projektové dokumentace na výstavbu tělocvičny u ZŠ
Stěbořice.
6. Záměr pronájmu čp. 23 v k.ú. Stěbořice – budova zámku.
7. Prodloužení smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku mezi obcí Stěbořice
a MŠ Stěbořice, přísp. Organizací, ze dne 1.7.2002 na dobu do
31.12.2012.

Zastupitelstvo obce
5/45
schvaluje:
1. Smlouvu č. 8-20-003/07 o vypořádání spoluvlastnictví se SMP NET,
s.r.o. Ostrava.

Zastupitelstvo obce
5/46
schvaluje:
1. Kupní smlouvu č. 1-20-019/07 mezi obce a SMP NET.s.r.o. Ostrava o
prodeji plynovodů (včetně STL a přípojek).

Zastupitelstvo obce
5/47
schvaluje:
1. Převod všech pozemků z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ČR do vlastnictví obce dle LV č. 6000 pro k.ú. Stěbořice
(stav k 31.12.2006)
LV č.6000 pro k.ú. Jamnice (stav
k 31.12.2006)
LV č. 6000 pro k.ú. Nový Dvůr (stav
k 31.12.2006).

Zastupitelstvo obce
5/48
ukládá:
1. Do dalšího zasedání ZO předložit konečný termín prodeje domu čp. 99
nebo popřípadě navrhnout další postup při prodeji.
O: starosta
2. Projednat s Policií ČR žádost myslivců v Jamnici ohledně motorek
jezdících po lesích a polích.
O: starosta

Zastupitelstvo obce
5/49
bere na vědomí:
1. Prodloužení nájemní smlouvy s p. Tomášem Šindlerem o pronájmu
parc.č. 758 v k.ú. Stěbořice
2. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO a zprávu o činnosti
rady.
3. Zprávu o hospodaření s pozemky v majetku obce.
4. Zprávu o stavu SDH.
5. Zprávu kontrolního výboru o výsledku provádění kontroly černých
skládek v obci.

……………………………..
Ing. Vít Kostera
Starosta obce

……………………………
Ing. Tomáš Kramný
Místostarosta

