Usnesení z 10. zasedání ZO.
26.11.2007

USNESENÍ

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 26. 11. 2007
od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv :

Usnesením č. 116/10/2007 schvaluje:
Navržený program jednání zastupitelstva obce

Hlasování:

pro: 9

proti:

0

zdržel se: 0

0

zdržel se: 0

Usnesením č. 117/10/2007
a) bere na vědomí:
-

zprávu o plnění usnesení z 9.zasedání ZO

Hlasování:

-

pro: 9

proti:

zprávu o činnosti OÚ za období od 17.9.2007

Hlasování:

pro: 9

proti:

zdržel se: 0

0

- informaci o nákladech za odvoz a ukládání odpadu v roce 2007

Hlasování:

pro: 9

proti:

zdržel se: 0

0

b) schvaluje:
Aktualizovaný povodňový plán obce č.j.23/2004

Hlasování :

pro : 9

proti :

zdržel se : 0

0

c) ukládá:
Výboru výstavby zpracovat připomínky k navrženým limitům návrhu regulačního plánu
změn č.1 a 2 ÚPN –SÚ obce.

Hlasování:

pro: 9

Usnesením č. 118/10/2007
a) schvaluje:
Plán činnosti ZO na rok2008

proti :

0

Zodpovídá:

př.výboru výstavby

Termín:

průběžně

zdržel se:

0

Hlasování :

pro : 9

zdržel se :

proti : 0

0

b) ukládá:
Výborům obce zpracovat plány činnosti výborů na rok 2008
Zodpovídají: př.výborů
Termín :

Hlasování:

pro: 9

proti:

0

7.1.2008

zdržel se: 0

Usnesením č. 119/10/2007
a)bere na vědomí:
Zprávu o činnosti MŠ příspěvkové organizaci, včetně výroční zprávy za školní rok
2006-2007

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

b) schvaluje:
Vyplacení finanční odměny ředitelce Mateřské školy PO obce dle přiloženého návrhu
(příloha č.1) , za kvalitní zpracování podkladových materiálů dokladujících činnost a
správu školy.

Hlasování:

pro: 9

proti:

0

Usnesením č. 120/10/2007 rozhodlo o záměru obce:

zdržel se: 0

a ) odprodat p.p.č.302/3 o výměře 149 m2 v ul. Roudnické za základní cenu 10,- Kč,/m2

b ) odprodat p.p.č.110/3 o výměře 18 m2 v ul. Vetelské za základní cenu 10,- Kč,-/m2

c ) odprodat po oddělení část p.p. 219/1 v ul. K Černěvsi za základní cenu 10,- Kč,/m2
Náklady na oddělení, zpracování kupní smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.

d) pronajmout část p.p.219/1 o výměře 69 m2 v ul. K Ostende před č.p. 88 za základní
cenu 5,-Kč/m2/rok

e ) pronajmout p.p. 255/5 o výměře 1,0514 ha a p.p. 88/107,109,110, o celkové výměře
6,9166 ha soukromým rolníkům za základní cenu 1.000,- Kč/ha /rok

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesením č. 121/10/2007

a) rozhodlo:
O navýšení částky za pronájem pozemků obce, užívaných jako zahrady občanů na 5,Kč/m2/ rok. Jedná se o části p.p. 219/1 o výměře 80 a 180 m² v ulici K Černěvsi a dále
část p.p 219/1 o výměře 46 m² v ulici K Ostende.

Hlasování:

b)ukládá:

pro:

9

proti:

0

zdržel se:

0

Projednat navýšení stávajícího nájemného s dosavadními nájemci částí p.p.219/1 a
zpracovat nové nájemní smlouvy.
Vypovědět nájemní smlouvy na části p.p. 91/1 v ulici Okružní, z důvodů budování MK.

Hlasování:

pro:

9

proti:

Zodpovídá:

p.Líska a p.Hypská

Termín:

1Q/2008

zdržel se:

0

0

Usnesení č. 122/10/2007
Zastupitelstvo obce Vědomice, Na Průhonu č.p.270, Vědomice, 413 01, IČO:00264598
schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitostem:
-pozemek parc.č. 152/40, orná půda
-pozemek parc.č. 152/41 orná půda
zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Litoměřice, na LV č.1 pro obec a katastrální území Vědomice
a to ve prospěch Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901, sídlem Praha 4, Olbrachtova
2006/9, PSČ 14 021, k zajištění hypotéčního úvěru poskytnutého manželům A.+ L. V.
ve výši 3.060.000,- (slovy:třimilionyšedesáttisíckorunčeských) za účelem koupě
zastavovaných nemovitostí a výstavby rodinného domu na předmětných pozemcích.

Hlasování :

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesením č. 123/10/2007 schvaluje:
Bezúplatný převod p.p.č.310/1 v k.ú.Vědomice, z vlastnictví Ústeckého kraje na obec
Vědomice. Jedná se o pozemek o výměře 10482 m2 , ostatní plocha, včetně komunikace
III/24052, okolní zeleně a lipové aleje za podmínky zhotovení nového kvalitního
živičného povrchu vozovky a ošetření stávající zeleně před převodem .

Hlasování:

pro:

8

proti:

0

zdržel se: 1

Usnesením č.124/10/2007

a) bere na vědomí informaci o plnění programu rozvoje a obnovy obce v roce 2007

b) schvaluje podání žádostí o dotace dle finančních možností obce na akce v roce 2008,
které jsou přílohou č 2 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení č.125/10/2007
a) bere na vědomí zprávu o provádění finančních kontrol obce v roce 2007

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

b) schvaluje roční plán finančních kontrol obce na rok 2008

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesením č.126/10/2007 schvaluje
a) Rozpočtové opatření č.6/07
-na straně příjmů ve výši

4 980 000,--Kč

-na straně výdajů ve výši

3 624 000,--Kč

-přebytek ve výši

1 356 000,--Kč – převeden na položku financování.

b) Rozpočtové provizorium na 1.Q.2008. Jedná se o skutečné čerpání finančních
prostředků 1.Q.2007, navýšené o 10%

Hlasování:

pro:

9

proti:

0

zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu :

A:
Husák
Václav Tyl
starosta obce
K. Kubeš

