Usnesení ze 6. zasedání ZO
15.9.2003

USNESENÍ
ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 15.9.2003
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv:

I.

Bere na vědomí:

a) zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání OZ přednesenou předsedou kontrolního
výboru p. Suchým

b)

zprávu o činnosti OÚ za období od 5. zasedání OZ přednesenou místostarostou obce
p. Lískou

c) zprávu o plnění programu obnovy a rozvoje obce za rok 2003

d) zprávu o činnosti finančního výboru obce, přednesenou předsedou Ing. Pánkem

e) informaci o průběhu plynofikace obce přednesenou p. Husákem

II.

Schvaluje:

a) Hlavní inventarizační komisi pro zajištění inventury majetku obce ve složení:
předseda: Ing. Pánek
členové:

p. Studničková
p. Tylová

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Zprávu o čerpání rozpočtu obce za období ledna až srpen 2003 přednesenou Ing. Pánkem v
části :
- příjmů - čerpání 3.915.229,48 Kč plnění 67,50 %
- výdajů - čerpání 3.252.658,86 Kč plnění 56,04 % - běžné výdaje OÚ
1.910.610,24 Kč plnění 32,92 %
- výdaje na náhradní ubytování a opravy domů po povodních 2002
- výdaje celkem 5.163.269,10 Kč plnění na 88,96 %

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

c) Rozpočtová opatření č. 2:

Do rozpočtu zařadit z účtu 231 14 (povodňový účet)částku 2.568.000,00 Kč ( tj. neinvestiční
dotace od MMR ČR poskytnutá na opravy domů poškozených povodněmi 2002 - poč. stav) na
položku 4122 (příjem) a převést na výdej - paragraf 5299 (Záležitosti civilního nouzového
plánování - povodně) a položku 5171 (Opravy a udržování) - úhrady faktur za opravy domů.
Z této částky budeme zatím vracet zpět na účet KÚ 400.000,00 Kč (tj. 200.000,00 Kč
p. Bičovský a 200.000,00 Kč - pí. Šidláková - oběma byla poskytnuta dotace od KÚ na
demolici).

Do rozpočtu zařadit z účtu 231 15 částku 58.350,00 Kč - (tj. neinvestiční dotace od MMR ČR
poskytnutá na náhr. ubyt. po povodních 2002 - poč. stav) na položku 4122 (příjem) a převést
na výdej - paragraf 5299 (Záležitosti civilního nouzového plánování - povodně) a položku
5169 (Nákup ostatních služeb) - úhrady faktur za náhr. ubytování.
Z této částky budeme vracet 2.338,46 Kč - nevyčerpané fin. prostředky na náhradní ubytování.

Z § 3111 (MŠ) pol. 5171 (opravy a udržování) převést 55.000,--Kč na § 3113 (ZŠ)pol. 5321
(neinvestiční dotace obcím - školné).

Z § 3111 (MŠ) pol. 5171 (opravy a udrž.) převést 45.000,--Kč na § 5299 (ost. záležitosti
civilní připravenosti na kriz. stavy-povod. hráz) pol. 5171 (opravy a udrž.).

V rámci § 3722 (Svoz komunálních odpadů) převést 101.160,-- Kč z pol. 6121
(stavby - sklad. dvůr) na pol. 5169 (nákup ost. služeb-odvoz odpadu) a 6.840,-- Kč na pol.
5329 (ostatní neinv. dotace veř. rozpoč. územní úrovně - přísp. SONO)

V rámci § 3419 (tělovýchova) převést 49.000,-- Kč z pol. 5171 (opravy a udržování) na pol.
6122 ( stroje a zařízení - zavlaž. zař. rollcart ).

V rámci § 3745 (zeleň) převést 2.000,-- Kč z pol. 5169 (Nákup ostatních služeb)
na pol. 5021 (Ostatní osobní výdaje - plat správce tržnice).

V rámci § 6171 (činnost místní správy) převést 10.000,-- Kč z pol.5136 (Knihy, učeb
pomůcky) na pol. 5154 (Elektrická energie.)

V rámci § 6171 (činnost místní správy) převést 5.000,-- Kč z pol.5155 na pol. 5032 (Povinné
pojistné na ZP).

PRO:

11

ZDRŽEL

SE:

0

0

d) Doplnění zadání č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Vědomice o:

PROTI:

p.p.299/6 – (vznikla nově po pozemkových úpravách) - šatny, soc. zařízení, sklad a
občerstvení v části Ostende – vlastník Obec Vědomice

p.p. 299/11 - ( vznikla z původní 229/2 nově po poz. úpravách v části Ostende), původní byla
již schválena v OZ - vlastník Obec Vědomice

p.p.299/9 – (vznikla nově z p.p. 299/3, která byla již schválena v OZ), část protipovodňové
hráze – vlastník Obec Vědomice

p.p. 88/96 – (vznikla nově po poz. úpravách z p.p. 88/37) na stavbu RD – vlastník
Kocourková Jana Ústí n.L.

p.p. 302/1 – část před p.p. 19/3 v ulici Roudnické pro čekárnu autobusové zastávky - vlastník
Obec Vědomice

p.p. 313/1 – část U křížku na záliv pro autobusovou zastávku – vlastník Obec Vědomice

p.p. 313/6 – na zálivu pro autobusovou zast. (vedle 313/1)–vlastník Pozemkový fond ČR

p.p. 318/1 – část pro záliv autobusové zastávky a čekárnu (U křížku směrem na Kyškovice) –
vlastník SÚS Kr. úřadu ÚK

p.p. 83/12 – část pro záliv autobusové zastávky a čekárnu (U křížku směrem na Kyškovice) –
vlastník Pozemkový fond ČR

p.p. 325 – část před p.p. 138/2 v ulici Na Průhonu na autobus. čekárnu - vlastník Obec
Vědomice

p.p. 255/11 – část na odstavnou plochu pro parkování vozidel v části Ostende - vlastník
Horáková Jařenka Praha

p.p. 88/95 – část pro výstavbu RD a část na místní komunikaci, kterou dojde k propojení změn
č.1 a 2 – vlastník Kačírek Jiří a Hana Vědomice (část pozemku podél ulice Na Průhonu pro
výstavbu RD je již součástí původního ÚP)

p.p. 88/66 – část pro výstavbu RD a část na místí komunikaci, kterou dojde k propojení změn
č.1 a 2 – vlastník Štumpa Jiří a Hana Vědomice (část pozemku podél ulice Na Průhonu pro
výstavbu RD již součástí původního ÚP)

p.p. 88/34 – část pro výstavbu RD – vlastník Kašpar Zdeněk a Petra Roudnice n.L., (část
pozemku podél ulice Na Průhonu pro výstavbu RD je již součástí původního ÚP)

p.p. 156/2 – část pro výstavbu RD a rozšíření komunikace – vlastník p.Jaroslav Šíla Rce n.L.

p.p. 153 – část pro výstavbu RD a rozšíření komunikace – vlastníci p.Josef Mika
a Ing.Monika Miková

p.p. 151/5 – část na chodník – spoluvlastník části Novotná Dagmar Roudnice n.L.
(ostatní tři spoluvlastníci schváleni již k zařazení usnesením 23. zasedání OZ dne 23.9.2002)

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

e) Dodatek č.1 ceníku zápůjček majetku obce na dobu kratší než 30 dnů, viz. příloha usnesení
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

f) Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2004 v tomto
pořadí:
- dotační titul 1 - Oprava fasády MŠ včetně zateplení v částce 300 tis. Kč (očekávaná dotace
do 50 %)
- dotační titul 3 - Obnova a zřizování zeleně v částce 100 tis. Kč (očekávaná dotace max. 50
%)

- dotační titul 4 - Oprava místní komunikace v ulici Spojovací v částce 1 mil. Kč (očekávaná
dotace max. 30 %)

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

g) Podání žádosti Krajskému úřadu Úk o úhradu demolice domu čp. 5 v ul. Roudnická, p.
Josefa Bičovského, poškozeného povodní v srpnu 2002.

PRO: 11

III.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Revokuje
usnesení z 5. zasedání OZ ze dne 21.7.2003:

a) v bodě II - d), které nahrazuje usnesením z dnešního zasedání OZ, které zní:
OZ schvaluje žádost o poskytnutí dotace v rámci "Programu obnovy venkova" na opravu
zpevnění povodňového valu v
Ostende. Důvodem je pominutí neslučitelnosti této dotace s
dotací z Fondu obnovy Úk.

PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) v bodě III - a), které nahrazuje usnesením z dnešního dne zasedání OZ, které zní:

OZ rozhodlo o prodeji majetku obce st. parcely č. 237 o výměře 196 m² a pozemkové parcely
88/7 o výměře 78 m², obě v k.ú. Vědomice paní Aleně Švejdové, bytem K Černěvsi č.p. 54
Vědomice, za cenu 250,-Kč/m² s tím, že náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem
práva do KN uhradí kupující. Podmínkou prodeje je, že kupující zruší vodoměrnou šachtu na
pozemku obce č.parc. 10/2 a jímku na odpad u pozemku obce č.parc. 88/16.

PRO: 11

IV. Ukládá:

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

a) Finančnímu výboru určit členy dílčích inventarizačních komisí a zpracovat harmonogram
inventarizace. Následně zajistit
inventarizaci majetku obce.
Zodpovídá: předs. FV Ing. Pánek
Termín:

6.10.2003

b) Zajistit zpracování návrhu zadání změn č. 2 územního plánu sídelního útvaru obce
Vědomice.

Zodpovídá: starosta obce
Termín:

ihned

c) Zjistit postup při vyřizování stížností postoupených přestupkové komisi MěÚ Rce n. L

Zodpovídá: starosta obce
Termín: do příštího zasedání komisí OZ

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

Václav Líska

Václav Tyl

místostarosta

starosta

DODATEK č. 1 ceníku zápůjček majetku obce na dobu kratší než 30 dnů

Nákladní přívěs VS - 3 za osobní automobil

250,- Kč/den.

Výsuvný kovový žebřík ZD 12

250,- Kč/den

Dodatek schválen zastupitelstvem obce na 6. zasedání dne 15.9.2003, usnesením č.
6/II-e)

Vědomice 9/03

