Usnesení č. 11
schválené na X. zasedání OZ konaném dne 7.7.2003 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, ing. K. Pokorný, J. Petrová
II. bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

zprávu o plnění usnesení č. 9 a 10 z IX. zasedání zastupitelstva obce
zprávu o plnění rozpočtu obce za 1. - 6.2003
zprávu o průběhu prací na změně územního plánu obce
zprávu o zahájení prací na čištění rybníka v Lesní kolonii, o provedení dodávky bezdotykových
baterií a dalšího vybavení kuchyně MŠ z nerez materiálů, o podání nabídky na povolení prací
"Zatrubnění části stoky pod mostem trati ČD"
5. zprávu o účasti starosty obce na školení k problematice ochrany obyvatelstva pořádaném
Krajským hasičským záchranným sborem
6. přípravu demontáže stávajícího vrchního elektrického vedení NN a jeho nahrazení podzemním
v části obce Čtyři chalupy.
7. nástup p. P. Čížka k výkonu civilní služby u Technických služeb obce Včelná od 29.7.2003
III. schvaluje:
1. Vyhodnocení stanovisek a podnětů k zadání změny č. 1 územního plánu obce vypracované
projektovou kanceláří UA Projekce
2. návrh smlouvy mezi obcí Včelná a Čepro a.s. Praha o spoluužívání místní komunikace parc. č.
529/3
3. Dodatek smlouvy o dílo č. 36 a smlouvy o dílo č. 57 ve smyslu prodloužení dokončení termínu
prací
4. Kupní smlouvu mezi obcí Včelná a Ing. Ivanem Hrabou a JUDr. Janou Hrabovou na pozemek
parc. č. 640/5 o výměře 241 m2 za cenu znaleckého posudku
5. úpravu komunikace ulice Luční dle nabídkového rozpočtu firmy Building ze dne 18.6.2003
6. Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 612/1 ve smyslu rozšíření nájemní plochy
z 9 na 12 m2 a roční úhrady z 1.800 Kč na 2.400 Kč s platností od 1.7.2003
7. poskytnutí příspěvku do 10 tis. Kč Sporotovnímu klubu Včelná na krytí nákladů spojených s
oslavou 80. výročí založení klubu
IV. ukládá starostovi obce připravit do příštího zasedání ve spolupráci s p. Stejskalem vytýčení
pozemku parc. č. 488 a připravit podklady pro majetkoprávní vypořádání tohoto pozemku
Schváleno všemi přítomnými členy OZ
Ve Včelné dne 7.7.2003
Zveřejněno dne: 8.7.2003

Podepsáni:
starosta obce Pavel Rožboud

zástupce starosty Ing. Jarmila Mandžuková

