Usnesení ze 26. zasedání ZO
17.7.2006

USNESENÍ
ze 26. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 17. 7. 2006
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I. Bere na vědomí

a) zprávu o plnění usnesení z 25. zasedání ZO
b) zprávu o činnosti OÚ za období od 25. zasedání ZO
c) zprávu o činnosti výboru výstavby a o realizaci investičních akcí
d) výroční zprávu mateřské školy za školní rok 2005 - 2006
e) závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ,,Podřipsko" za rok 2005

Hlasování:PRO: 10PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

II. Povoluje

výjimku z počtu 24 dětí na třídu v MŠ Vědomice-navýšení počtu na 25 dětí pro školní rok
2006 - 2007

Hlasování:

PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

III. Rozhodlo:

a) o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,-- Kč z rozpočtu obce na činnost Fojtova
komorního sboru Roudnice nad Labem v roce 2006

Hlasování: PRO: 10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

IV. Schvaluje

a)čerpání rozpočtu obce za I. pololetí roku 2006
- příjmy do 30.6.20064.804.289,64 Kč
- výdaje do 30.6.2006 4.843.854,01 Kč

Hlasování:PRO: 10PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

b)rozpočtová opatření č. 3/2006
- příjmy 4.591.000,-- Kč
- výdaje5.301.000,-- Kč
- financování 710.000,-- Kč

Hlasování:PRO: 10PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

c) podání žádosti Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje středisku Litoměřice na zrušení
dvou výškových retardérů, při zachování přechodů pro chodce na silnici II/240 v ulici
Na Zavadilce ve Vědomicích a nahrazení retardérů jiným opatřením, účinně omezujícím
rychlost na této komunikaci v obci do 50 km/hod.

Hlasování:PRO: 10PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Dalšího hlasování se neúčastní pan Sekera, který z naléhavých rodinných důvodů odchází.

d) návrh uzavření dohody o narovnání vztahů mezi Sdružením obcí pro plynofikaci
Labského údolí I., Severočeskou plynárenskou a.s. a obcí Vědomice, kterou se
narovnávají právní vztahy mezi uvedenými subjekty, vzniklé na základě uzavřených
smluv o nájmu plynárenského zařízení a o zajištění provozu a údržby plynárenského
zařízení č. 484 - N/03/RaŘD-A a kupní smlouvy na plynárenské zařízení č. 246 K/03/RaŘD-A.

Hlasování:PRO: 9

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

e)zahájení postupné rekonstrukce místního rozhlasu s přechodem na bezdrátové spojení s
digitálním kódováním a možností napojení na zadávací pracoviště složek IZS.

Hlasování:PRO: 9

PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

V. Stanovuje:

v souladu s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počet jedenácti členů
zastupitelstva obce Vědomice pro volební období 2006-2010.
Hlasování: PRO: 9

PROTI: 0ZDRŽEL SE: 0

VI. Ukládá

a) starostovi obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
uzavřít
smlouvu s Fojtovým komorním sborem Roudnice nad Labem, na poskytnutí
příspěvku na
činnost sboru
Termín: 8/2006
Zodpovídá: starosta

a

b) uzavření smlouvy s firmou EMPEMONT Valašské Meziříčí na dodávku vysílacího
řídícího pracoviště místního rozhlasu dle cenové kalkulace ze dne 30.5.2006.

Termín: 8/2006
Zodpovídá: místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů ZO.

Václav Líska
místostarosta

Václav Tyl
starosta

