U s n e s e n í č. 02/22
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí,
konaného dne 12.5.2022 v zasedací místnosti OÚ

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje po projednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Účetní závěrku obce za rok 2021 – bez výhrad
Závěrečný účet obce za rok 2021 – bez výhrad
2. změnu rozpočtu na rok 2022
Odložení projednání prodejů pozemků na další zasedání ZO 14.7.2022 z důvodu malé účasti zastupitelů
Pronájem částí pozemků č. 19/1 a 19/2, ostatní plocha o výměře cca 350 m2 a části pozemku č. 1098/3,
travní porost o výměře cca 750 m2, vše v k.ú.Kryštofovo Údolí ,panu Passianovi na dobu 5-ti let
s předkupním právem nebo právem prodloužení pronájmu za účelem sekání a pastvy za cenu 0,2
Kč/m2/rok.
6) Pronájem travnatých pozemků č.1099, o výměře cca 1040 m2, č.1103/2, o výměře cca 900 m2, č.1098/3 o
výměře cca 7000 m2, č. 1097/2 o výměře 922 m2, č.1092/3 o výměře 215 m2, č.1092/4 o výměře 107 m2 ,
č.1092/1 o výměře 531 m2 , č.1089/1 o výměře 1320 m2 , č.1088/3 o výměře 1160 m2, č.1089/2 o výměře
404 m2 , č.1091 o výměře 6871 m2 , vše v k.ú.Kryštofovo Údolí, panu Cinglovi na dobu 5-ti let za účelem
sekání a pastvy za cenu 0,2 Kč/m2/rok, s podmínkou zachování průchodnosti po stávající pěšině přes
pozemky č.1088/3, 1089/1, 1091, 1092/1, 1097/2 a 1099.
7) Poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč na provoz organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. , Liberec
8) Poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na podporu provozu neziskové organizace Linka bezpečí, z.s.

II.

Zastupitelstvo obce neschvaluje po projednání:
1) Prominutí nájemného za prodejní stánek zpětně za r.2021 z důvodu jeho nevyužívání vzhledem
k opatřením, spojených s Covidem 19

Starosta obce:

Ing. Pravoslav Svačinka

…………………………………………..

Místostarostka:

Mgr. Jana Blažková

……………………………………………

V Kryštofově Údolí dne 12.5.2022

