USNESENÍ
VÝPIS

z 12. zasedání zastupitelstva obce Vědomice, konaného dne 7.12.2016 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti Radnice ve Vědomicích

Zastupitelstvo obce na základě přednesených zpráv a po projednání:
Zastupitelstvo obce usnesením č.112/12/2016
Schvaluje zapisovatelkou dnešního zasedání p.Renatu Hypskou, ověřovatele zápisu pana Ing.
Michala Šedivého a Miloslava Potůčka, provedením záznamu o hlasování Václava Sazečka a
ověřovatelem záznamu Bc. Radku Luxovou
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
Usnesení č.112/12/2016 bylo přijato
Zastupitelstvo obce usnesením č.113/12/2016
Schvaluje doplněný program jednání 12. zasedání ZO
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 6
PROTI:
0
Usnesení č.113/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

4

Zastupitelstvo obce usnesením č.114/12/2016
a) Souhlasí se zapojením obce do projektu Integrovaného regionálního operačního programu
Specifického cíle 3.3., kde žadatelem je ORP Roudnice n.L., na zpracování studií krajiny,
veřejné infrastruktury a tranzitní studie.
b) Ukládá starostovi obce zahájit jednání o uzavření smlouvy o spolupráci s ORP Roudnice
n.L., při zpracování studií.
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
Usnesení č.114/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.115/12/2016
Souhlasí s vyhlášením místního referenda k problematice obchvatu a mostu k datu konání
voleb do parlamentu ČR v roce 2017
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 9
PROTI:
0
Usnesení č.115/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

1
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Zastupitelstvo obce usnesením č.116/12/2016
Schvaluje záměr obce odprodat palivové dřevo v množství 8 prostorových metrů jako celek, za
minimální cenu 5600,- Kč. Prodej bude uskutečněn formou obálkové metody nejvyšší nabídce.
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
Usnesení č.116/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.117/12/2016
Schvaluje plány práce kontrolního a finančního výboru na rok 2017
Hlasování přítomno 10 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
Usnesení č.117/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.118/12/2016
Vydává
1) Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2016, o místním poplatku ze vstupného
2) Obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2016 o regulaci hlučných činností
3) Obecně závaznou vyhlášku obce č.3/2016 o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby
nočního klidu
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 11
PROTI:
0
Usnesení č.118/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.119/12/2016
Schvaluje plán práce výboru výstavby na rok 2017
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
1
Usnesení č.119/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.120/12/2016
Schvaluje aktualizaci č.1 Programu obnovy a rozvoje obce Vědomice na období 2015-2018+.
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 11
PROTI:
0
Usnesení č.120/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení z 12 zasedání zastupitelstva obce Vědomice dne 7.12.2016

Stránka 2

Zastupitelstvo obce usnesením č.121/12/2016

a)

Schvaluje předložený návrh rozpočtu.
Celkové příjmy:
Financování ve výši:
Celkové zdroje:

9.530.000,-- Kč
12.351.000,-- Kč
21.881.000,-- Kč

Běžné výdaje:
Kapitálové výdaje:
Celkové výdaje rozpočtu:

7.438.000,-- Kč
14.443.000,-- Kč
21.881.000,-- Kč

Závazným ukazatelem pro plnění rozpočtu je členění dle paragrafu.
b)

Stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být příkazcem operace (starostou)
překročen stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů (závazných ukazatelů) se změny
v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a změn mezi položkami běžných a
kapitálových výdajů naopak povolují.

c)

Schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2017 bez určení
konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny:




Změny v členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě ve znění změn průběhu roku 2017
Změny v položkách 1122 a 5365 vlivem zobrazení v rozpočtu daně z příjmů právnických
osob, kde je poplatníkem obec a zároveň i příjemcem sdílené daně.
Upřesnění zatřídění příjmu nebo výdaje – opravy zápisů

Navýšení rozpočtových příjmů dle skutečného plnění oproti položce 8115
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 7
PROTI:
4
Usnesení č.121/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0

Zastupitelstvo obce usnesením č.122/12/2016
Rozhodlo
a) o podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje, na
rekonstrukci volejbalového hřiště VSRA
b) o podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpory a rozvoje venkova MMR ČR, na
výstavbu „Hasičského cvičného hřiště, přípojku závlahy, elektrickou přípojku a přemístění hřišť
na pétanque, včetně osvětlení“, vše v areálu VSRA.
c) Ukládá starostovi obce zajistit zpracování žádostí o dotace.
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 11
PROTI:
0
Usnesení č.122/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

0
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Zastupitelstvo obce usnesením č.123/12/2016
Rozhodlo o
1. Dokončení realizace projektu – Příprava rozvojové lokality k prodeji 38 zasíťovaných parcel
k stavbě rodinných domů.
2. O prodeji parcel obálkovou metodou.
2. Uzavření smlouvy o úvěru č. 11114/16/LCD, ve výši 30 mil., mezi Českou spořitelnou, a.s.,
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 a Obcí Vědomice na vybudování
inženýrských sítí a místních komunikací v rozvojové lokalitě obce
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 7
PROTI:

4

ZDRŽEL SE:

0

Usnesení č.123/12/2016 bylo přijato
Zastupitelstvo obce usnesením č.124/12/2016
Schvaluje Rozpočtová opatření č. 10/2016
- příjmy ve výši
37.000,-- Kč
- výdaje ve výši
2.000,-- Kč
- financování ve výši -35.000,-- Kč
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
Usnesení č.124/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

1

Zastupitelstvo obce usnesením č.125/12/2016
Stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu: Rozpočtové opatření do výše 200 000,-- Kč u jednotlivých závazných
ukazatelů, jsou-li vyvolaná změnami, které nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí
být realizován, tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli obce (např. vyúčtování
spotřeby energií…)
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání
podat ústně).
Za rozpočtovou změnu se považuje změna jednoho údaje schváleného rozpočtu. Rozpočtové
opatření obsahuje všechny schválené rozpočtové změny.
Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 7
PROTI:
0
Usnesení č.125/12/2016 bylo přijato

ZDRŽEL SE:

4
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Zastupitelstvo obce usnesením č.126/12/2016
Stanovuje měsíční odměny za výkon funkce ZO na rok 2017 následovně:






Neuvolněný místostarosta
Neuvolněný předseda výboru
Neuvolněný člen výboru
Neuvolněný člen zastupitelstva
Členové z řad občanů

Hlasování přítomno 11 členů ZO
Hlasování: PRO 10
PROTI:
0
Usnesení č.126/12/2016 bylo přijato

21.348,-- Kč
1.176,-- Kč
832,-- Kč
511,-- Kč
590,-- Kč
ZDRŽEL SE:

1

Ověřovatelé zápisu :

Ing. M.Šedivý

M.Potůček

Václav Tyl
starosta obce
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