USNESENÍ
VÝPIS

z 11. zasedání zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 7.9.2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv a po projednání:
Zastupitelstvo obce usnesením č.107/11/2016
Schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání p.Renatu Hypskou, ověřovatele zápisu pana ing.
Radka Šmejkala a Bc. Radku Luxovou, provedením záznamu o hlasování ing. Michala
Šedivého ověřovatelem záznamu Mgr. Zdeňku .A . Hartmannovou
Hlasování přítomno 9 členů ZO
Hlasování: PRO 9
PROTI:
0
Usnesení č.107/11/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.108/11/2016
Schvaluje navržený program jednání 11. zasedání ZO
Hlasování je přítomno 9 členů ZO
Hlasování: PRO: 9
PROTI: 0
Usnesení č.108/11/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce usnesením č.109/11/2016
Zastupitelstvo obce Vědomice podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve spojení s § 14 a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů:
1. v y h l a š u j e místní referendum o otázce: „Souhlasíte s těžbou výhradního ložiska
štěrkopísku v katastru obce Vědomice?“ Místní referendum se bude konat současně
s volbami do krajských zastupitelstev ve dnech 7. a 8. října 2016. Místní referendum se koná na
celém území obce Vědomice.
2. o d ů v o d ň u j e vyhlášení místního referenda následovně: Na okraji obce Vědomice se
nachází výhradní ložisko štěrkopísku. Ložisko zasahuje do bezprostřední blízkosti zastavěné
části obce. Občané jsou znepokojeni možným otevřením ložiska; obávají se zhoršení životního
prostředí v obci (hluk, prach, zvýšená dopravní zátěž, ovlivnění hladiny vody ve studnách…) a
negativního vlivu na jejich zdraví. Při těžbě by došlo ke zhoršení životních podmínek v obci.
V současné době jsou pozemky zalesněny a slouží jako rekreační oblast. Vzhledem k tomu, že
těžbou štěrkopísku by byl ovlivněn život občanů, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyhlášení
místního referenda o předmětné otázce.
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3. o d h a d u j e náklady na konání místního referenda v částce 8.000,- Kč; náklady budou
hrazeny z rozpočtu obce formou schváleného rozpočtového opatření. V souvislosti
s rozhodnutím přijatým v místním referendu neočekává obec zvláštní náklady.
4. s c h v a l u j e odměnu pro předsedu okrskové komise ve výši 1 600,- Kč a pro člena
okrskové komise ve výši 1 300,- Kč.
Hlasování je přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
Usnesení č.109/11/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce usnesením č.110/11/2016
Schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2016

Hlasování je přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
Usnesení č.110/11/2016 bylo přijato

- příjmy ve výši
- výdaje ve výši
- financování ve výši

186.000,-- Kč
201.000,-- Kč
15.000,-- Kč

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelstvo obce usnesením č.111/11/2016
Schvaluje uzavření Smlouvy mezi Obcí Vědomice Na Průhonu 270 Vědomice 413 01 a RWE
GasNet, s.r.o. Klíšská 940 Ústí n.L., 401 17, o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při
realizaci
plynárenského
zařízení
a
o
smlouvě
budoucí
nájemní
č.9416001048/2016/4000202395, o nájmu plynárenského zařízení v rozvojové lokalitě
vybudované pro výstavbu 38 RD.
Hlasování je přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
Usnesení č.111/11/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE: 4

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Radek Šmejkal

Bc.Radka Luxová

Václav Tyl
starosta obce
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