Usnesení z 8. zasedání ZO
24.11.2003

USNESENÍ
z VIII. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 24.11.2003
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I.

Bere na vědomí:

a)

zprávu o plnění usnesení ze 6. zasedání OZ přednesenou předsedou kontrolního
výboru p. Suchým

b) zprávu o činnosti OÚ za období od 6. zasedání OZ přednesenou místostarostou obce p. Lískou

c) informaci o plnění lesního hospodářského plánu obce, přednesenou p. Potůčkem

d) zprávu o čerpání rozpočtu obce do října/2003 a postupu inventarizace obce přednesenou př.
FV Ing. Pánkem

e) návrh na ustavení komise pro projednávání přestupků

f) informaci o dění v SVS a svolání mimořádné valné hromady

g) rozbor o nakládání s odpady v obci za období I.-X./03

II. Schvaluje

a) Rozpočtové opatření č.4 ( příloha usnesení č. 1 )

Hlasování:
PRO: 11

b)

Rozpočtové

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

provizorium

na

IQ

za/04

navýšené

o

10%

skutečnosti

IQ/03

Hlasování:
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

c) Podání žádosti MMR o poskytnutí povodňové dotace v rámci Programu obnovy venkova pro
rok 2004 na obnovu protierozního pásu a stromořadí v částce 200 tis. Kč. (očekávaná dotace 60
- 80%).

III. Rozhodlo:

o vstupu obce do Svazku obcí "Podřipsko" a o uzavření smlouvy o vytvoření Svazku obcí
"Podřipsko" se sídlem v Roudnici n.L.

Hlasování:
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

IV. Deleguje:

zástupce obce p. Václava Tyla k účasti na valnou hromadu akcionářů SVS, která se bude konat
v Liberci 19.12.2003

Hlasování:
PRO: 11
V.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Ukládá:

a) Starostovi obce jmenovat v souladu se zákonem o obcích komisi pro projednávání přestupků a
pověřit ji výkonem
přenesené působnosti na úseku veřejného pořádku.

T: 12/03
Zodp.: starosta p. V.Tyl

b) Místostarostovi obce zpracovat návrh programu jednání OZ na rok 2004.

T: 12/03
Zodp.:

místostarosta

p.

V.Líska

c) Předsedům výborů obce zpracovat programy jednání výborů na rok 2004.

T: 5.1.2004
Zodp.: předsedové výborů obce

d) Přehodnotit výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Navrhnout výši poplatku na rok 2004.

T: 30.11.2003
Zodp.: starosta, místostarosta
předsedové KV, FV

e) V souladu se zpracovaným lesním hospodářským plánem, zajistit na podkladě smlouvy
odbornou obnovu lesních pozemků
v majetku obce.

T: 1/04
Zodp.: starosta a
místostarosta

Usnesení v plném znění schválilo všech 11 přítomných členů obecního zastupitelstva.

Václav Líska
místostarosta

Václav Tyl
starosta

