Usnesení ze 2. zasedání ZO
27.1.2003

USNESENÍ
ze II. zasedání zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 27.1.2003 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích.

Zastupitelstvo obce :

I. Volí
pana Jiřího Tomáška členem finančního výboru obce Vědomice

Hlasování:
SE: 0

PRO:

9

PROTI:

0

ZDRŽEL

PROTI:

0

ZDRŽEL

II. Schvaluje :

a)

Návrh jednacího řádu zastupitelstva obce.

Hlasování:
SE: 0

b)

PRO:

10

Návrh programu jednání zastupitelstva obce v roce 2003.

Hlasování:
RŽEL SE: 0

PRO:

10

PROTI:

0

ZD

III. Bere na vědomí :

a)

Rezignaci pí. Danuše Studničkové na členství v obecní
zastupitelstvu.

b)

Zprávu o plnění usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, přednesenou
předsedou kontrolního výboru panem Václavem
Suchým.

c)

Zprávu o činnosti OÚ za období od ustavujícího zasedání, přednesenou starostou
obce.

d)

Zprávu výběrové komise na rozdělení dotací na opravy domů a úhradu prvotních
nákladů organizací v katastru obce, přednesenou předsedou výběrové komise ing.
Pánkem.

e)

Informaci o odpadovém hospodářství obce v roce 2002, přednesenou místostarostou
p.Lískou.

f)

Informaci o záměru těžby štěrkopísku v oblasti Kyškovice – Vědomice, přednesenou
starostou obce p.
Tylem.

g)

Informaci o podané žádosti obce Vědomice o poskytnutí podpory malým
podnikatelům v rámci programu Ministerstva zahraničních věcí Švýcarské konfederace
DEZA 2002/2003, přednesenou starostou
obce.

h)

Dohodu mezi starostou Města Roudnice nad Labem a Obce Vědomice o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 451.358,70 Kč, na opravu veřejného osvětlení v areálu
„Pod Lipou“ ve Vědomicích, poškozeného při povodních v roce 2002. Investorem
opravy bude ČAC Roudnice nad Labem.

IV. Rozhodlo:

a)

O poskytnutí dotace občanům postiženým povodněmi v roce 2002 na zajištění oprav
bytového fondu v následující výši:

p. Marie MALÁ
Kč

č.p. 26

manželé Frant. a Jaroslava KOPPOVI
Kč manželé Ladislav a Jana
VAŠÁKOVI
Kč

č.p. 36
č.p. 44

pí. Jiřina LÍSKOVÁ
8
200.000,-- Kč

č.p.

sl. Gabriela VAŠÁKOVÁ
7
200.000,-- Kč

č.p.

pí. Jana a Markéta DLOUHÁ
Kč

č.p. 4

č.p. 43
č.p. 153

p. Pavel HORÁK
Kč

č.p. 22
č.p. 24

p. ing. Pavel FOŘT
Kč
p. Josef BIČOVSKÝ
Kč

200.000,--

č.p. 27 a

p. Jaroslav HAKL
Kč

pí. Marie HOKEOVÁ

200.000,--

200.000,--

p. Václav TÝŘ
333 200.000,-- Kč

pí. Drahomíra HORÁKOVÁ
Kč

200.000,--

200.000,--

200.000,-200.000,-- Kč

č.p. 48
č.p. 5

200.000,--

167.000,--

200.000,--

( v případě p. Bičovského je však podmínkou pro výplatu doložení dokladu o vlastnictví
nemovitosti).

Celková výše dotace
činí
Kč

2.567.000,--

b)

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 1.900.000,-- Kč, kterou obec obdržela
z rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje následovně:

- SK Roudnice nad Labem – kopaná
na

opravu

elektrické

přípojky

Labem

102.000,-- Kč

BK

REAL

Roudnice

nad

na opravu elektrických přípojek a vytápění sportovní
haly,

likvidaci

postřik

odpadů
180.000,-- Kč

a

- TABLE TENIS CLUB v Roudnici nad Labem
na obnovu přípojky elektrické
energie

25.000,-- Kč

- Českému atletickému clubu Roudnice nad Labem
na obnovu elektrické přípojky pro plavecký
bazén
1.248.700,-- Kč
a na opravu veřejného
osvětlení

114.629,-- Kč

- Klubu kanoistiky Roudnice nad
Labem
na statické zajištění centrální
budovy

159.000,-- Kč

protiplísňový

- Školnímu statku
Vědomice
na odvoz náplav a vysoušení
objektů

38.269,-- Kč

- VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem na vysoušení
objektů
32.402,-- Kč

Jedná se o dotaci , o kterou obec požádala na úhradu prvotních nákladů a na záchranné a
likvidační práce po povodních, pro sportovní zařízení klubů Pod Lipou ve Vědomicích.

c)

O přenechání palivového dříví z pozemků obce - p.p. 301/1,2,3 a 299/2 v katastrálním
území Vědomice občanům,
v souladu s nabídkou zpracovanou místostarostou obce.

d)
O prodeji p.p. 259 o výměře 37 m2 v Ostende za cenu 150,-- Kč/m2 pí. Kateřině
Jonákové a pí. Janě Závorkové,
Libušina 1458, Roudnice n.L. s tím, že náklady se
zpracováním smlouvy včetně vkladu a poplatků uhradí nabyvatelé.

e)
O uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 63 zákona o obcích
s Městským úřadem v Roudnici nad
Labem, ve věci přenesení působnosti v oblasti
přestupkového řízení.

f)
Nevyhovět žádosti S-klubu Pod Lipou o prominutí poplatku ze vstupného za měsíce
9. - 12. 2001 a 1. - 7. 2002
v celkové částce 5.602,-- Kč. Žádost nesplňuje
podmínky osvobození od poplatku dle OZV č. 1/99 čl. 22.

g)

O vydávání Vědomického zpravodaje jako občasníku. Odpovědnou osobou za
vydávání určuje místostarostu p. Lísku.

h)

Neposkytovat úlevu na dani z nemovitostí u budov postižených povodní 2002.
(zák.576/2002 Sb.).

V. Ukládá:

a)

Starostovi obce, v souladu s § 122 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
zřídit jako poradní orgán komisi pro posouzení vlivů těžby štěrkopísku na životní
prostředí v oblasti Kyškovice – Vědomice. O činnosti komise pravidelně informovat
zastupitelstvo obce.

Zodpovídá: starosta
obce
Termín: 31.1.2003

b)

Starostovi a místostarostovi obce zpracovat návrh rozvoje obce do roku 2006. Při
zpracování návrhu vycházet z oprávněných potřeb voličů a spolupráce se zastupiteli.

Zodpovídá:
starosta a místostarosta
Termín: 1
Q/2003

Václav
Líska

Václav Tyl
místostarosta

obce

starosta obce

