Usnesení z 11.zasedání ZO
22.3.2004

USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 22.3.2004
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I.

Bere na vědomí:
a) informaci o zabezpečení občanů při mimořádných událostech, přednesenou

ing. Hejnou, zástupcem firmy Hemira Litoměřice, zpracovatele povodňového
a krizového plánu pro obec
b) zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání ZO přednesenou členem kontrolního
výboru Ing. Suchým
c) zprávu o činnosti OÚ za období od 10. zasedání ZO přednesenou

místostarostou obce p. Lískou

II.

Revokuje

usnesení z 21. zasedání ZO ze dne 20.5.2002 v bodě II - f) druhé větě, které
nahrazuje usnesením z dnešního ZO
viz bod III - b).

III.

Schvaluje:
a) zařazení pozemků pro výstavbu RD do připravovaných změn č. 3 ÚPN-SÚ
Vědomice:

- p.p. 157/2, 3, 5, 356 Ladislava a Jany Vašákových
- p.p. 88/28, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 70 a stavební 316 Miloše a Emilie
Hájkových

b) Provádění dalších změn ÚPN-SÚ obce v intervalu jedenkrát za dva roky

c) Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu FONDU
REPRODUKCE Ústeckého kraje na
rekonstrukci místní komunikace v ulici
Vetelské

IV.

Souhlasí:
v souladu s §34 a zák. 128/2000 Sb. o obcích s užíváním znaku obce při zajištění
sportovních akcí BK REAL
Roudnice n.L. pořádaných ve Sportovní hale "Pod
Lipou".

V.

Rozhodlo:

a) o poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Basketbalovému klubu REAL Roudnice
n.L. na uspořádání turnaje v
košíkové trojic, dne 19.6.2004 Pod Lipou

b) o podání upřesněné žádosti Pozemkovému fondu ČR Územnímu pracovišti Ltm,
o bezúplatný převod p.p. 83/12,
87/2, 88/1, 88/94, 139/1, 139/8, 313/6, 323/5,
98/1 v katastrálním území Vědomice. Jedná se o pozemky
určené změnou č.1 a 2.
územního plánu obce k zástavbě veřejně prospěšnými stavbami, stavbami pro bydlení
a
zeleň.

c) o přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2004 a úhradě příspěvku ve výši 2,Kč na každého občana obce

d) aby se vlastníci pozemků, jejichž výhradní potřebou je pořízení změn ÚP
vyvoláno, podíleli na úhradě nákladů za
pořízení ÚP včetně podílu na finančním
zajišťování výstavby inženýrských sítí. Hlasování ke všem bodům
usnesení:
PRO:

VI.

10

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ukládá:
a) V souladu se zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzavřít smlouvu s BK
REAL Rce n.L., na poskytnutí dotace pro zajištění pořádání turnaje v košíkové
trojic.

T: IV./2004

Zodp.: starosta obce

b) Starostovi předložit zastupitelstvu obce návrh pravidel finanční účasti občanů na
zpracování ÚP a budování IS.

T: do příštího zasedání
OZ
Zodp.: starosta obce

Usnesení v plném znění schválilo všech 10 přítomných členů zastupitelstva obce.

Václav Líska

Václav Tyl

místostarosta

starosta

