Usnesení č. 14
schválené na XIII. zasedání OZ konaném dne 13.10.2003 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomno 8 členů obecního zastupitelstva z 9.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Rožboud, Mgr. Vl. Braumová, P. Průša
II. bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zprávu o plnění usnesení č. 13
zprávu o hospodaření obce za 1.- 9.2003
zprávu o závěrečném projednání změny územního plánu obce Včelná
zprávu o způsobu likvidace odpadů v domě čp. 56
usnesení Nejvyššího soudu ČR v kauze "lesy"
námitky manželů Samcových proti návrhu ÚP obce Včelná - změna č. 1

III. schvaluje:
1. Rozpočtovou změnu č. 2/2003
2. podání ústavní stížnosti ve věci soudního sporu mezi obcí Včelná a městem České Budějovice o
lesní pozemky a zmocňuje starostu obce k podpisu plné moci pro právního zástupce JUDr.
Františka Vavrocha k podání ústavní stížnosti
3. úhradu nákladů na likvidaci nedovolené skládky v části obce Čtyři Chalupy z rozpočtu obce
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Včelná a a.s. Český Telecom označenou IČ
J-03-2-1015
5. Smlouvu o závazku veřejné služby s Dopravním podnikem města ČB na rok 2004 s úhradou ze
strany obce ve výši 1.078.068 Kč
6. Smlouvu o dílo č. 7328/2003 s firmou Stavitelství Kašparů-Koller na akci zatrubnění části
kanalizační stoky v Lesní kolonii
7. Smlouvu o převzetí vyřazených lednic mezi obcí Včelná a Svazem měst a obcí Jihočeského
kraje
8. zadání k vypracování studie řešení kanalizační soustavy obce dle SÚP Obce Včelná
9. zadání k vypracování návrhu řešení přístupu k pozemkům parc. č. 145, 144, 143/1 a 143/2 dle
SÚP obce Včelná
10. návrh dohody mezi obcí Včelná a firmou Jan Trapl na vybudování části kanalizačního sběrače
DN 800 na pozemcích v k.ú. Boršov nad Vltavou s napojením na kanalizační řad obce Včelná
11. doplňky a opravy Vnitřních organizačních směrnic obce Včelná č. 1
12. prodej části pozemku parc. č. 491 (PK) o rozloze 19 m2 manželům Samcovým (k p.č. 424 dle
PK) a části pozemku parc. č. 491 (PK) o rozloze 106 m2 p. Stejskalovi (k p.č. 449 dle PK) a
části pozemku parc. č. 489 o rozloze 62 m2 p. Stejskalovi (k p.č. 449 dle PK) s tím, že bude
smluvně zachována stoka zasahující do části parc. č. 489 dle PK odvádějící povrchové vody z
místní komunikace parc. č. 497 dle KN.
IV. ukládá starostovi obce
a. uzavřít příslušné smlouvy dle odstavce III. bod 4, 5, 6, 7, 12 a dohodu dle bodu III.10. tohoto
usnesení
b. připravit smlouvu na vypracování studie řešení kanalizační soustavy obce dle SÚP

c. zabezpečit vypracování návrhu řešení přístupu k pozemkům parc. č. 145, 144, 143/1 a 143/2
dle SÚP obce
d. odpovědět manželům Samcovým na námitky proti návrhu územního plánu Včelná - změna č. 1
v tomto smyslu: "Změna č. 1 ÚP obce, která je v současné době projednávána, nezahrnuje
parcely dle PK č. 424 a 449 v k.ú. Včelná. Usnesením č. 13 zastupitelstva obce ze dne
1.9.2003, bod III.11., byla parcela č. 488 dle KN, jejíž jsou pozemky dle PK č. 424 a 449 dosud
součástí, z projednávané změny č. 1 územního plánu vypuštěna."
Schváleno 7 hlasy.
Ve Včelné dne 13.10.2003
Zveřejněno dne: 15.10.2003

Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud
zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková

