Usnesení z 18. zasedání ZO
15.6.2009

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 15. 6. 2009 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

Usnesením č. 234/18/2009 schvaluje:
Navržený program jednání 18. zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 235/18/2009 bere na vědomí:
Zprávu o plnění usnesení ze 17. zasedání ZO

Hlasování:

Pro: 9

Usnesením č.236/18/2009 bere na vědomí :
Zprávu o činnosti OÚ za uplynulé období od posledního zasedání ZO

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 237/18/2009 schvaluje:
Dohodu o financování povinné školní docházky mezí obcí Vědomice a městem Roudnice nad
Labem ze dne 15.4.2009.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 238/18/2009 schvaluje:
Uzavření smlouvy č. IV-12-4004613/PVB 001 o zřízení věcného břemene mezi obcí
Vědomice a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 pro kabelové
vedení NN na p.p.č. 302/1 v k.ú. Vědomice, za finanční úhradu 950,--Kč bez DPH.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 239/18/2009 bere na vědomí:
a) závěrečný účet svazku obcí Podřipsko, včetně správy o přezkoumání hospodaření
b) závěrečný účet sdružení obcí Labské údolí 1, správu o přezkoumání hospodaření a
závěrečné hodnocení akce. Financování akce plynofikace ze SFŽP ČR je ukončeno.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 240/18/2009 bere na vědomí:
Informaci o rozdělení mimořádných odměn zaměstnancům MŠ v roce 2008.
Viz příloha č.1 tohoto usnesení.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 241/18/2009 rozhodlo:
Na základě doporučení výběrové komise pro výběrové řízení ze dne 4.5.2009 o prodeji:
a) p.p.č. 98/1 o výměře 15m² v k.ú. Vědomice za cenu 50,-- Kč/m² - manželé xxx.
b) části p.p. č. 91/1 o výměře 106m² v k.ú. Vědomice za cenu 38,-- Kč/m² - paní xxx.
c) části p.p. č. 91/1, 90/2, 324/5 o celkové výměře 75m² v k.ú. Vědomice za cenu 38,-Kč/m² - paní xxx.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 242/18/2009 rozhodlo:
Na základě doporučení výběrové komise pro výběrové řízení ze dne 1.6.2009 o pronájmu
části veřejného sportovně rekreačního areálu na p.p.č 42/14 v k.ú. Vědomice za cenu 3 500,-Kč/měsíc.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 243/18/2009 rozhodlo:
O záměru pronajmout plochu stěn autobusové čekárny na rozcestí „U křížku“ k reklamním
účelům za základní cenu 2 000,-- Kč/rok.
Termín: 06/2009
Zodpovídá: místostarosta

Hlasování :

Pro: 9

Usnesením č. 244/18/2009
bere na vědomí:

Proti: 0

Zdržel se: 0

a) rozpočtová opatření č. 1

- příjmy ve výši 619.100,-- Kč
- výdaje ve výši 621.000,-- Kč
- financování ve výši 1.900,-- Kč

b) rozpočtová opatření č. 2

- příjmy ve výši 198.100,-- Kč
- výdaje ve výši 198.100,-- Kč

c) zprávu o čerpání rozpočtu obce za 1-5/2009

schvaluje:
d) rozpočtová opatření č. 3

- výdaje ve výši 1.864.000,-- Kč
- financování ve výši 1.864.000,-- Kč

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 245/18/2009:
a) schvaluje znění kupní smlouvy č. 2201/2009 mezi ČR – úřadem pro zastupování státu
a obcí Vědomice o prodeji stavební parcely č. 401/1 a 139/6
b) rozhodlo o uzavření kupní smlouvy č. 2201/2009 mezi ČR – úřadem pro zastupování
státu a obcí Vědomice o prodeji stavební parcely č. 401/1 a 139/6
c) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s ČR – ÚPZSVM
d) schvaluje podání žádosti na SFŽP o dotaci na vybudování sběrového dvora na p.p.č.
139/6, 139/8, 139/9, 226/2, 324/1, st.p.č. 401/1 a 401/2 v k.ú. Vědomice.

Hlasování :

Pro: 9

Usnesením č. 246/18/2009 schvaluje:

Proti: 0

Zdržel se: 0

a) Pořízení projektové dokumentace na stavbu budovy zázemí sportovního klubu na p.p.
č. 171/5 v k.ú. Vědomice – varianta č.1. S vybraným zhotovitelem uzavřít smlouvu o
dílo.
b) Podání žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků z fondu hejtmanky
Ústeckého kraje na úhradu nákladů za zpracování projektové dokumentace na stavbu
budovy zázemí sportovního klubu na p.p.č. 171/5 v k.ú. Vědomice – varianta č. 1.
c) Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2010 na
stavbu budovy zázemí sportovního klubu na p.p.č. 171/5 v k.ú. Vědomice – varianta
č.1.
d) Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Nová.

Termín: 06/2009
Zodpovídá: starosta

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 247/18/2009 rozhodlo
o dalším postupu ve věci sporu o vlastnictví poškozeného chodníku p.p. č. 119/2 následovně:
a) obec Vědomice nabídne protistraně návrh na smír, pokud se vlastník pozemku zaváže
uvést poškozený chodník do původního stavu
b)vlastníci pozemku budou vyzváni k jednání o případném odprodeji p.p. č. 119/2 obci
Vědomice.

Hlasování :

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu: p. A. Husák

p. I. Myška

starosta V. Tyl

