Usnesení z 5. zasedání ZO
21.7.2003

USNESENÍ

z V. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 21.7.2003
od 19.00hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích.

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I.

Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení ze IV. zasedání ZO přednesenou předsedou
kontrolního
p. Suchým
b) zprávu o činnosti OÚ za období od IV. zasedání ZO přednesenou místostarostou
p. Lískou
c) zprávu o stavu požární ochrany obce přednesenou starostou SDH p. Kačírkem
d) zprávu o činnosti výboru výstavby a informace o průběhu výstavby
plynofikace
v obci přednesenou předsedou výboru p. Husákem

II. Schvaluje
a) rozpočtové opatření č. I. dle návrhu přečteného Ing.Pánkem:

V rámci § 3419 (tělovýchova) převést 1.000,-- Kč z položky 5139 (materiál)
na položku 5151(voda)

V rámci § 3399 (SPOZ) převést 2.000,-- Kč z položky 5131 (potraviny)
na
položku 5139 (materiál)

V rámci § 6171 (správa) převést 20.000,-- Kč z položky 6121 (budovy) na
položku 5171 (opravy)

V rámci § 5512 (SDH) převést 2.000,-- Kč z položky 5169 (nákup služeb)
na položku 5021 (ostatní výd.)

V rámci § 5512 (SDH) převést 20.000,-- Kč z položky 5039 (refundace poj.)
na pol. 5019 (ostatní platy)

V rámci § 3633 (plyn) převést 58.300,-- Kč z položky 5329 (ost.neinv.dotace)
na položku 6349 (invest.transfery veř. rozp.)

V rámci § 3113 (školné) převést 160.000,-- Kč z položky 5901 (nespec. rezervy)
na položku 5321 (neinvest. dotace obcím)

V rámci § 6409 (příspěvky) převést 10.000,-- Kč z položky 5329 (neinvest. transf.
dotace nezisk.) na položku 5229 (ost.neinv.dotace nezisk)

b) doplnění zadání č. 2 územního plánu sídelního útvaru Vědomice o:
celou p.p. 140/4 v k.ú Vědomice na rozšíření komunikace – vlastník

-

Jaroslav Bouška, Zahradní č.p. 253, Vědomice.
- dále zahájení aktualizace územního plánu sídelního útvaru Vědomice se
zaměřením na protipovodňovou ochranu Q 100.

c) čtvrtletní úhradu poplatku ze vstupného do diskotéky Pod Lipou

d) zrušení žádosti o poskytnutí dotace v rámci POV pro rok 2003 na opravu
a
zpevnění protipovodňového valu, z důvodů neslučitelnosti této dotace s dotací
z Fondu obnovy ÚK

III. Rozhodlo
a) o odprodeji st. parcely 237 o výměře 196 m2 v k.ú. Vědomice pí. Aleně
Švejdové, bytem K Černěvsi č.p. 54 Vědomice za cenu v místě obvyklou,
tj 500,- Kč /m2.
Náklady za převod pozemku uhradí nabyvatel
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b) o odprodeji hydraulického lopatového rýpadla p. Jaroslavu Miňovskému,
Vetelská 126 Vědomice za cenu , 22.560.- Kč dle znalec. posudku č. 888/2003.
Kupující rovněž uhradí cenu za znalecký posudek. Dále se zavázal odpracovat
rýpadlem ročně 20 hodin pro OÚ zdarma po dobu 5ti let

c) o zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na základě ustanovení
§ 29 odst. 2 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

IV. Ukládá
zajistit aktualizaci pasportu dopravního značení obce se zaměřením na omezení
rychlosti na přístupových komunikacích do obce .

Zodpovídá: starosta V. Tyl
Termín:

15.9.2003

Vyjma bodu III. a) byly ostatní body usnesení schváleny všemi 11 členy ZO
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Václav Tyl
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