Usnesení ze 4. zasedání ZO
19.5.2003

USNESENÍ

ze IV. zasedání ZO Vědomice, konaného dne 19.5.2003 od 18,00 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.

Obecní zastupitelstvo na základě přednesených zpráv

I.

BERE NA VĚDOMÍ

a) Zprávu o plnění usnesení ze III. zasedání ZO přednesenou předsedou kontr. výboru p.
V. Suchým.

b) Zprávu o činnosti OÚ za období od III. zasedání ZO přednesenou místostarostou p.
V. Lískou.

c) Seznámení se závěrečným účtem obce za rok 2002 a zprávu o placení místních
poplatků
přednesenou předsedou FV ing. Pánkem.

d) Zprávu o činnosti a hospodaření MŠ, přednesenou ředitelkou MŠ pí. Proškovou.

e) Informaci o průběhu výstavby plynofikace přednesenou předsedou VV p. Husákem.

f) Zprávu o činnosti kontrolního výboru a výsledku přezkoumání hospodaření
obce v roce 2002,
přednesenou předsedou KV p. V. Suchým.

g) Informaci o výsledku komplexního posouzení České geologické služby „ Posouzení
vlivů těžby
štěrkopísků na životní prostředí v oblasti Kyškovice – Vědomice,
přednesenou starostou obce.

II. ROZHODLO

a) O prodeji dřevní hmoty z odstraněných stromů z povodňové hráze v Ostende, p.p.
299/3,5,7 v k.ú. Vědomice za doporučené ceny:
- palivové dříví nařezané do prostorových metrů

- 1 m / 250,-- Kč

- palivové dříví samovýroba

- 1 m / 150,-- Kč

- kmeny pro další zpracování

- 1 m3 / 700,-- Kč

b) Podat žádost Krajskému úřadu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace z Programu
obnovy Ústeckého
kraje po povodních II. kolo na:

-

obnovu komunikace, přístupové cesty do Ostende p.p. 336

-

obnovu odvodňovací strouhy na p.p. 34/3

-

obnovu plochy p.p. 42/14 – její zatravnění, výsadbu stromů a keřů za účelem
využití jako zóny volného času

-

odvodnění místní komunikace a přilehlých ploch včetně obnovy stromořadí na p.p.
313/1,2,3 v části Pod Lipou

-

obnovu lesa p.p. 299/1,2,4; 300/1; 301/2; před povodňovou hrází, odstranění
poškozených a podmáčených stromů a doplnění nových vhodných porostů.

III. SCHVALUJE

Kontrolní řád obce zpracovaný dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě obce.

IV. DELEGUJE

Zástupce obce p. Václava Tyla – starostu, k zastupování obce na valné
hromadě Severočeské vodárenské společnosti Teplice, která se bude konat dne 30.
května v Teplicích.

IV. UKLÁDÁ

a) členům výboru výstavby zpracovávat průběžně na základě žádosti občanů
podklady pro vydání
stavebních povolení na plynové přípojky.

Zodpovídá: předseda VV p. Husák
Termín:

b)

ihned

předsedovi kontrolního výboru, doplnit do programu jednání KV provádění
finančních kontrol v souladu se zákonem 320/2001 Sb.

Zodpovídá: předseda KV p. V.
Suchý
Termín:

c)

30.5.2003

Kontrolnímu výboru vyhodnocovat činnost finančních kontrol podle § 9. osdt. 3
zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ustanovení § 29. odst.
2 a 3 vyhlášky MF ČR č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Zodpovídá: předseda KV p. V.
Suchý
Termín:

ihned

Usnesení bylo schváleno všemi 10 přítomnými hlasy.
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