Usnesení ze 16. zasedání ZO
15.12.2008

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 15. 12. 2008 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv :

Usnesením č. 192/16/2008 schvaluje:
Navržený program jednání zastupitelstva obce.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 193/16/2008 bere na vědomí:
Zprávu o plnění usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 22.9.2008

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Usnesením č. 194/16/2008 bere na vědomí:
a) zprávu o činnosti obecního úřadu za uplynulé období

b) informaci o uzavření věcných břemen s oprávněnými:

Zdržel se: 0



Telefónica O2 - Smlouva o budoucí smlouvě a smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p. 219/1
a 302/1 na vedení veřejné komunikační sítě v ulici K Ostende



RWE Distribuční služby - Smlouva o budoucí smlouvě na stavbu STL plynové přípojky na p. p.
302/1 pro RD na p.p 221/1 v ulici K Ostende



SčP Net, s.r.o. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro STL přípojku na p.p.
108/1 pro RD na p.p. 108/21 v ulici Dlouhé



ČEZ Distribuce – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění
kabel. vedení NN na p. p. 323 pro RD na p.p. 221/1 v ulici K Ostende



ČEZ Distribuce – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcního břemene na stavbu
přípojky NN na p. p. 324/1 pro stavbu RD na p.p. 88/113 v ulici Na Průhonu



Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu splaškové kanalizace na p.p.
171/4 pro výstavbu pro novou výstavbu 11 RD na p. p. 171/1 vlastníka K.P.



Povodí Labe s.p. – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění el. kabelů
na p. p. 313/1 pro výstavbu MVE - Roudnice n.L., pravý břeh.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 195/16/2008 rozhodlo:
I. o poskytnutí finanční dotace v roce 2009:
- Českému svazu tanečního sportu ve výši 5.000,-- Kč na uspořádání MR v tanečním sportu
- Českému kynologickému svazu ve výši 5.000,-- Kč na uspořádání MS Belgických ovčáků
- Fojtovu komornímu sboru Roudnice n.L., 5.000,-- Kč na činnost v roce 2009

II. ukládá

Finančnímu výboru obce zahrnout schválené částky do návrhu rozpočtu 2009

Zodpovídá: předseda FV
Termín: 2/09

III. zmocňuje
starostu obce podpisem smluv o poskytnutí finančních dotací s jednotlivými žadateli.

Zodpovídá: starosta
Termín: po schválení rozpočtu obce

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 196/16/2008
I. bere na vědomí:
informaci o dosavadním postupu obce při jednání ohledně užívání chodníku na p. p. 119/2 v k. ú.
Vědomice, a jeho neoprávněném poškození.

II. souhlasí
s právním zastupováním obce v dané záležitosti advokátní kanceláří JUDr. Šumerové v Litoměřicích

III. ukládá starostovi obce
nadále jednat s vlastníky pozemku 119/2 o užívání chodníku na tomto pozemku
k veřejnému, obecnému užívání každému bez omezení.

IV. rozhodlo o záměru obce
odkoupit p.p. 119/2 v k. ú. Vědomice na které se nachází chodník do majetku obce

Zodpovídá: starosta obce
Termín: průběžně

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 197/16/2008 bere na vědomí:
I. informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2008

II. informaci o odsouhlasení odměny ředitelce MŠ za II. pololetí 2008

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 198/16/2008 bere na vědomí:
Výroční zprávu Příspěvkové organizace obce Mateřské školy Vědomice za školní rok 2007 – 2008

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 199/16/2008
I. bere na vědomí
Informaci o plněni Programu obnovy obce v roce 2008

II. schvaluje
a) Harmonogram příprav projektů a realizace obnovy obce v roce 2009

b) doplnění Programu obnovy a rozvoje obce na rok 2009 o realizaci výstavby občerstvení
v prostoru Veřejného sportovně rekreačního areálu v obci, jako doplněk stávajícího zařízení.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 200/16/2008 bere na vědomí:
a) Rozpočtová opatření č. 7

na straně příjmů ve výši

2.690.100,-- Kč

na straně výdajů

- 5.027.300,-- Kč

dofinancování

- 7.717.400,-- Kč

b) Rozpočtové provizorium na I.Q 2009. Jedná se o skutečné čerpání finančních prostředků I.Q 2008,
navýšené o 10%

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 201/16/2008 schvaluje:
a) Zprávu o výsledku veřejnoprávních kontrol obce

b) Roční plán finančních kontrol obce na rok 2009

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 202/16/2008 rozhodlo:
a)o záměru obce prodat část p.p. 98/1 v k. ú. Vědomice o výměře 15 m2 a záměr zveřejnit s termínem
podávání
nabídek
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 31.1.2009

b) o záměru obce o odkoupit část p. p. 98/16 o výměře 4 m2 v k. ú. Vědomice od vlastníka p. M. P. a
se jmenovaným uzavřít kupní smlouvu.

c) o úhradě za vynaložené náklady za prodej a koupi p. p. 98/1 a 98/16 v poměru
odpovídajícímu výměrám pozemků
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 31.1.2009

d) o záměru obce odprodat po oddělení část stávající p. p. 91/1 v k. ú. Vědomice

Zodpovídá: místostarosta
Termín: 31.1.2009

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 203/16/2008 rozhodlo:
a) nerealizovat odkoupení či směnu p. p. 88/89 v k. ú. Vědomice v lokalitě „Na alejích“ od vlastníka
Ing. D. N.

b) nerealizovat odprodej části p. p. 91/1 v k.ú.Vědomice v ul. Okružní o výměře cca 142 m2 pí. E. J.

Hlasování:

Pro: 9

Usnesením č. 204/16/2008 rozhodlo:

Proti: 0

Zdržel se: 0

o záměru pronajmout část p. p. 42/14 v k. ú. Vědomice s budovou sociálního zařízení a
občerstvením, malým a velkým altánem a tanečním parketem ve Veřejném sportovně
rekreačním areálu u Labe.

Hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 205/16/2008:
I. bere na vědomí:
Informaci starosty o zapojení obce v roce 2008 ve Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Sdružení
obcí pro plynofikaci LÚ I, Sdružení obcí Podřipsko, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu
venkova ČR.

II. schvaluje:
Dodatek č. 2 Stanov Sdružení pro plynofikaci Labského údolí I (viz příloha č. 5 usnesení)

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 206/16/2008 :
I schvaluje
a) ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu platné od 1.1.2009, uvedené
v dodatku č. 2 smlouvy č. PK-00264598-132 (viz. příloha č. 6 tohoto usnesení).

b) jednotkové ceny za poskytované služby sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu,
platné od 1.1.2009, uvedené v dodatku č. 5 smlouvy č. 024/01 (viz. příloha č. 6 tohoto usnesení)

c) ceny samolepek, lístku a pytlů na odvoz komunálního odpadu platné od 1.1.2009 (viz příloha č.
6 tohoto usnesení).

II. ukládá:
zpracovat přehled o množství vyprodukovaných odpadů v obci, nákladech a výnosech za odpady
v roce 2007 a 2008
Zodpovídá: p. Hypská

Termín: 1/09

Hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesením č. 207/16/2008 ukládá:
zjistit možnost získání finanční odměny pro předsedkyni kulturní komise z prostředků obce za její
obětavou práci, nebo zvýšení měsíční odměny za její funkci.

Zodpovídá: starosta
Termín: 31.1.2009

Hlasování:

Ověřovatelé zápisu:

p. Antonín Husák

p. Karel Kubeš

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

