Usnesení z 20 zasedání ZO
30.9.2009

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 30.9. 2009
od 17.00 hodin v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

Usnesením č.269/20/2009 schvaluje:
Navržený program jednání zastupitelstva obce.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č.270/20/2009 rozhoduje:

O uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem (budoucí dárce) a
obcí Vědomice (budoucí obdarovaný), na převod:
-

p.p.č.310/1 o výměře 10482 m2, druh pozemku-ostatní plocha, způsob využití
silnice, v k.ú.Vědomice

-

Hlasování:

tělesa komunikace III/24052 v úseku od křižovatky se silnicí II/240 po její
zakončení v obci Vědomice, v celkové délce 0,647 km na pozemku 310/1
v k.ú.Vědomice

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 271/20/2009 rozhoduje:

O uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ústeckým krajem (budoucí dárce) a
obcí Vědomice (budoucí obdarovaný) na převod části:

Hlasování:

-

p.p.č.344/1 o výměře cca 1 700 m2, druh pozemku-ostatní plocha, způsob
využití-silnice

-

p.p.č. 365 o výměře cca 10 m2, druh pozemku-ostatní plocha, způsob využitísilnice

-

p.p.č. 34/27 o výměře cca 15 m2 ,druh pozemku-chmelnice, způsob ochranyzemědělský půdní fond, vše v k.ú.Vědomice

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 272/20/2009 rozhoduje:

O uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4005017/001, mezi obcí
Vědomice Na Průhonu 270 PSČ: 413 01, IČ 00264598 (strana povinná z věcného břemene) a
společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ:27232425, DIČ: CZ27232425 (strana oprávněná z věcného břemene), zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1704.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č.273/20/2009 rozhoduje:

O podání žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu SFDI na realizaci výstavby bezbariérového
chodníku na části p.p.344/1, 365, 34/27, 310/1 v k.ú.Vědomice

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 274/20/2009 :

a) souhlasí v souladu s § 9 zákona č. 183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu, se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj , pro správní
obvod Městského úřadu s rozšířenou působností v Roudnici n.L.
b) navrhuje za Obec Vědomice starostu p. Václava Tyla členem Rady obcí
pro udržitelný rozvoj.

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Ověřovatelé zápisu : p. I. Myška

Zdržel se: 0

p. M Potůček

V.Tyl
starosta

