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USNESENI
obceVèdomice,konanéhodne 15. 3.2010 od 17.00hodin
222. zasedéníZastupitelstva
v zasedacímístnosti Radnice ve Vèdomicích

Zastupitelstvo obce nazétkladépÌednesenychzpréx a po projednóní:
ZO schvaluje:
Usnesenímó. 29112212010
NavrZeny program jednéní 22. zasedénízastupitelstvaobce.
Hlasovéní:

Pro: 10

Proti:

0

Zdrùel se: 0

0

ZdrZel se: 0

Usnesenímó.29212212010ZO bere na védomí :
Zpréxu o plnèní usneseníz2I. zasedaníZO
. \

Hlasovóní:

Pro: 10

Proti:

ZO berenavèdomí :
Usnesenímó..293122/2010
Zpréwuo òinnosti OIJ zauplynulé období od poslednihozasedéníZO
Hlasovóní:

Pro: 10

Proti:

0

ZdrLeI se: 0

Usnesenímó. 29412212010:
a) rozhodlo o zméné úòtu pro splótky DEZAztypu úòtu: Termínovany vklad - 1M na Béùny
úòet s vy55íúrokovou sazbou- viz piíloha usnesení.
b) uklódó starostovi obce podepsatsmlouvu s Komeròní bankou a.s. LitomèÌice na ziízení'nového
BéZnéhoúòtu pro vklad pùjèky DEZA
Hlasovóní:
\J/

Pro: 10

Proti:

0

ZdrZel se: 0

1

Usnesenímé.29512212010rozhodlo :
a) o nepÍidélení dotaceFojtovu komornímu sboru Roudnice n.L.
b) o nepÍidèlení dotace Asociaci rodiÒùa piótel zdravotnépostiZenychdètí v CR
c) o nepÍidèlení dotace Baby Boxu pro vystavbu baby boxu v Nemocnici Déóín
Hlasovóní:

Pro: 10

Proti:

0

Zdrùel se: 0

Usnesenímó,.29612212010stanovuje :
Vlf5i mésíòníchodménneuvolnénychòlenùZO v roce2010 ve stejnevf5i jako v roce 2009-viz
piíloha usnesení.
Hlasovriní:

Pro: 10

Proti:

0

Zdrùel se: 0

Usnesenímó-29712212010ZO z
a) bere na védomí zpréxu o hospodaieníMateiské Skoly Vèdomice piíspévkové organizaceobce
zarok2009
b) rozhodlo o rozdèlení kladného vysledku hospodaÍení trrtS Védomice PO v celkové vy5i
7 568,76-Kódo rezervního fondu MS
c) bere na védomí infprmaci Íeditelky o provozu MS.
Zdrùel

10
ZO bere na védomí
Usnesenímó,.29812212010
Rozpoétovóopatieníè. 1:
- na stranèpÍíjmù ve vy5i
- na stranèvydajù ve qi5i
- financovóníve viSi
Hlasovóní:

301.700,--Kó
61.000,--Kò
-240.700.--Kó,

Pro: 10

Proti:

0

Zdrùel se; 0

ZO berena védomí:
Usnesenímó.29912212010
Zéw&eónouzprhtuo vysledku inventarizacemajetku obce
Hlasovéní:

Pro: 10

Proti:

0

ZdrùeIse 0

ZO rozhodlo
Usnesenímó. 30012212010
a) o pÍijmutí daruÚsteckéhokraje a uzavienídarovacísmlouvy mezi Usteckym krajem (dórce) a

''

obcí Védomice (obdarovany)na pÍevod:
- télesakomunikace (:.111124052
v úseku od kÍiZovatky se silnicí Ill240 po její zakonòenív obci
Védomicev celkové delce0,647km, na pozemkup.ó.310/1v k.ú'Vèdomice
- pozemku p.p.ó.310/1 o vyméÍe 10482 m2, druh pozemku ostatní plocha, zpùsob vyuLití:
silnice v obci Védomice, zapsanyna LV ó.343 vedenému Katastrólníhouiadu pro Ustec[i kraj,
Katastrélní pracovi5tèLitoméÌice

b) uklódó starostoviobce podepsatdarovací smlouvy na vy5e uvedenénemovitosti.

j'
I

Hlasovóní:

Pro: l0

Proti:

0

Zdrùel se:

0

ZO rozhodlo o:
Usneseníó.30112212010
a) udélení souhlasupanu Miroslavu Vítovi bytem Zahradni é.p.144 Védomice, ke stavbé sakrólní
stavby - kapliòky na òósti p.p.3l3ll, kteqí je v majetku obce , podle dokumentacekteró je
piílohou ó.1 usnesení.
b) uzavieni beziplatné darovací smlouvy mezi Miroslavem Vítem nar.'27.7.1946 Zahradní 144
(dórcem)Vèdomice a Obci Vèdomice lC:00264598 (obdarovanim) na pievod sakràlní stavby na
óóstip.p.313lI v k.ú.Vèdomice.
c) uhradé nakladù za zaméÍení pozemku pod sakrólní stavbou, zpracovítní darovací smlouvy a
poplatku zavloùení do katastru,které poneseobdarovanli.
Hlasovóní:

Pro: 9

Proti:
2

0

Zdrùelse:1

Usneseníó,.3021221201
0 schvaluje:
Harmonogram
pÍípravprojektù arealizaceobnovyobcev roce2010(viz pÍílohausnesení)
Hlasovóní:

Pro: 10

Proti:

0

Zdrùelse: 0

Usneseníó..30312212A10
ZO :
a) rozhodlo o doplnéní Dohody o partnerství v bodé II o text : partnerovi projektu uzavienímtéto
dohody nevznikají ù6dnéfinanòní zéxazky .

.
U

b) rozhodlo o uzaviení Dohody o partnerství mezi Obcí Védomice (parter) a F.A.s.r.o., Pod
Lipou Védomice óp.297 4I3 01 Roudnice n.L.(realiz6torùadatel), k projektu ,,Zkvalítnéni
a rozSíÍení ubytovací kapacity rekreaÒnèsportovního centra Védomice. Dohoda o partnerství
bude souòóstí Zódosti o financí prostÍedky do Regionólního operaòního programu NUTS II
Severozópad,prioritní osa: 4 - UdìZitelny rozvoj cestovníhoruchu, oblast póaporyr 4.2 Zlepkení
nabídky a kvality ubyovacích a stravovacíchkapacit. Smlouvaje pÌílohou usnesení.
c) uklódó starostovi obce podepsat vy5e uvedenou dohodu o partnerstvimezi F.A Pod Lípou a
obcí Vèdomice.

Hlasovóní:

Pro: 9

Proti:

0

Zdrùel se 1
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OvèÍovatelézópisu: p. K Mallf
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