Usnesení ze 3.zasedání ZO
17.3.2003

USNESENÍ

ze III. zasedání ZO Vědomice, konaného dne 17.3.2003 od 18,00 hodin v zasedací
místnosti OÚ ve Vědomicích.

I.

ZO BERE NA VĚDOMÍ

a) Zprávu o plnění usnesení ze II. zasedání ZO přednesenou předsedou kontr. výboru p.
V. Suchým.

b) Zprávu o činnosti OÚ za období od II. zasedání ZO přednesenou místostarostou
p. V. Lískou.

c) Informaci o jednání komise pro posouzení vlivu těžby štěrkopísku na životní
prostředí v obci,
přednesenou starostou obce.

d) Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce přednesenou členkou
inventarizační
komise pí. R. Tylovou.

e) Změny v odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva v souladu s
Nařízením vlády č. 37/2003.

f) Zprávu o činnosti Mateřské školy Vědomice - příspěvkové organizace, za
období
školního roku září 2002 - únor 2003, předloženou ředitelkou MŠ pí. S.
Proškovou.

II. SCHVALUJE

a) Rozpočet obce na rok 2003, vyrovnaný ve výši příjmů 5.246.704,-- Kč a
výdajů 5.246.704,-- Kč.

b) Program rozvoje a obnovy obce na období 2003 - 2006.

c) Proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2002, starostovi obce.

d) Směrnici ke stanovení platu ředitelky MŠ platnou od 1.1.2003.

e) Výši pokladního limitu pro MŠ - příspěvkovou organizaci, ve výši 5.000,-- Kč.

f) Odpisový plán budovy MŠ stanovený na 50. let, ve výši 29.648,-- Kč/ročně

g) Výši pokladního limitu obce na 20.000,-- Kč.

h) Výkup p.p. 150/22 v k.ú. Vědomice o výměře 109 m2 od manželů Mgr. Miloše
a Markéty
Markových za účelem vybudování komunikace v rámci schválené
změny č.1 územního plánu
obce za cenu 1,-- Kč/m2.

ch) Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci:

1) Programu obnovy venkova pro rok 2003 (POVODNĚ).
- dotační titul 1 -OPRAVA A ZPEVNĚNÍ PROTIPOVODŇOVÉHO VALU

- dokončení technologie pro závlahu sportovních hřišť
2) Fondu obnovy Ústeckého kraje, na rekonstrukci povodňové hráze.

III. ROZHODLO

a) - přihlásit obec do soutěže VESNICE ROKU 2003.

b) - jmenovat do funkce knihovnice Místní Knihovny ve Vědomicích pí.
Milenu
Broftovou.

c) o vstupu obce do Svazu měst a obcí ČR (SMO)

d) o ukončení členství obce v Severočeském sdružení obcí (SESO)

e)
zástupce

přizvat k jednání komise OÚ pro posouzení vlivu těžby štěrkopísku
občanského sdružení Polabská obora (Kyškovice).

IV. UKLÁDÁ

a) kontrolnímu výboru provádět pravidelné kontroly veřejného pořádku v obci,
se zaměřením na
nepovolené parkování na zeleni a užívání veřejných prostranství.

Zodpovídá:

předseda

výboru
Termín:

průběžně

Usnesení bylo schváleno všemi 10 hlasy.

Václav Líska

Václav Tyl

místostarosta obce

starosta obce

