Usnesení ze 2. zasedání ZO
Usnesení z 2 zasedání ZO ze dne 27.12.2006

Unesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice ze dne 27.12.2006

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv :

8/2/2006
Schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce

Hlasování :

11x pro

0 x proti

0 x se zdržel

9/2/2006
Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 27.zasedání ZO přednesenou
předsedou KV ing. J .Suchým

Hlasování :

11x pro

0 x proti

0 x se zdržel

10/2/2006
Bere na vědomí :
a) zprávu o činnosti OÚ za období od posledního zasedání
b) informaci o udělení mimořádné odměny za vedení MŠ
c) zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce v r.2006
Zprávy jsou přílohou usnesení

Hlasování :

10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

11/2/2006
Schvaluje
a) podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje na
opravu obecního úřadu. Spoluprofinancování z prostředků obce je zajištěno
b) nákup vysoušečů vzduchu z daru společnosti EKOBUS a.s.
Darovací smlouva je přílohou usnesení.
c) uzavření kupní smlouvy mezi provozovatelem SčP Ústí n.L., a obcí na
odkup plynových přípojek pro p.p. 152/36, 152/38, 152/40 v ulici
Růžové v k.ú. Vědomice za cenu 28.246,-

Hlasování : 10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

12/2/2006
Nedoporučuje realizovat nabídku REA Ústí n.L., na odkoupení p.p. 42/19
v k.ú.
Vědomice

Hlasování : 10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

13/2/2006
a) revokuje usnesení ZO č.27-II/c, ze dne 18.9.2006
b) schvaluje návrh na poskytnutí finančního daru starostovi a místostarostovi
obce jako ocenění za mimořádné úsilí při zdolávání krizových situací v obci
ve volebním období 2002-2006. Návrh je přílohou usnesení

Hlasování : 10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

14/2/2006
I. Schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ( ve znění pozdějších předpisů ) Změnu č. 3
územního plánu sídelního útvaru Roudnice n.L., Vědomice , Dobříň pro obec
Vědomice dle předloženého návrhu

II. Vymezuje v souladu s ustanovením § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ( ve znění pozdějších předpisů)
závaznou část Změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Roudnice n.L.,
Vědomice, Dobříň pro obec Vědomice, která v podobě obecně závazné
vyhlášky č.1/2006 tvoří přílohu tohoto usnesení

III. Zamítá námitku pana Jiřího Kačírka a paní Hanky Kačírkové z důvodů:
výše jmenovaný pozemek je změnou č.3 dotčen pouze jednou jeho částí- tato
část neřeší zmiňovanou komunikaci, ale pozemek pro bydlení, předmětná
komunikace byla řešena již ve změně č.2. Tato komunikace je ale nezbytnou
součástí dopravní koncepce obce a nelze ji vést jinudy nebo nerealizovat,
protože by nebyly dopravně obslouženy navazující obytné lokality.

IV. Bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování
k návrhu změn územního plánu sídelního útvaru Roudnice n.L.,Vědomice,
Dobřín pro obec Vědomice.

V. Vyhlašuje změnu č. 3 závazné části územního plánu sídelního útvaru
Roudnice n.L., Vědomice, Dobříň pro obec Vědomice obecně závaznou
vyhláškou v souladu s ustanovením § 29 odst.3 stavebního zákona a § 84
odst.2 písm.b) zákona o obcích

VI. Ukládá starostovi obce zabezpečit při činnosti obecního úřadu
respektování schválené změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Roudnice
n.L.Vědomice, Dobříň pro obec Vědomice

Hlasování :

10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

15/2/2006
Bere na vědomí informace z 15 sněmu Sdružení obcí Labské údolí I., dále
Valné hromady Sdružení obcí Podřipsko a členské schůze Sdružení obcí pro
nakládání s odpady. Informace viz příloha usnesení .

Hlasování :

10 x pro

0 x se zdržel

0 x proti

16/2/2006
Schvaluje
a) rozpočtová opatření č.5/2006 - příjmy

5.298.000,- Kč

výdaje

1.774.000,- Kč

financování

3.524.000,- Kč

Rozpočtová opatření jsou přílohou usnesení.

b) rozpočtové provizorium na 1 Q 2007. Jedná se o skutečné čerpání
finančních prostředků v 1 Q/2006, navýšeno o 10%

Hlasování : 10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

17/2/2006
Schvaluje
a) kontrolní řád výborů zastupitelstva obce Vědomice
b) plán kontrol finančního a kontrolního výboru obce na rok 2007 viz příloha
usnesení

Hlasování :

10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

18/2/2006
Schvaluje plán činnosti Zastupitelstva obce na rok 2007 viz příloha usnesení

Hlasování : 10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

19/2/2006
a) bere na vědomí informace o nákladech na odpadové hospodářství v obci
za období od 1.1. do 15.12.2006
b) schvaluje výši úhrady za odvoz TKO v roce 2007 dle přílohy usnesení

Hlasování :

10 x pro

0 x proti

0 x se zdržel

Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou všech členů ZO.

Ověřovatele zápisu :
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