Usnesení č. 13
schválené na XII. zasedání OZ konaném dne 1.9.2003 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Přítomno 9 členů obecního zastupitelstva z 9.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO
I. volí:
návrhovou komisi ve složení: P. Průša, ing. K. Pokorný, ing. J. Mandžuková
II. bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zprávu o plnění usnesení č. 11 a 12 zastupitelstva obce
informaci o postupu prací na doplňku ÚP obce
zprávu o dokončení prací ZTV 7 RD 1. etapa
zprávu o dokončení prací čištění rybníka v Lesní kolonii
zprávu o činnosti svazku Blanský les - podhůří
informace starosty obce o způsobu vyklízení skládky odpadů u nemovitosti čp. 56, o provedené
opravě budovy hasičárny a o odcizení lavidček umístěných na pozemku před obecním úřadem
7. sdělení PhDr. F. Vydry ze dne 28.6.2003 a jeho žádost o stanovisko zastupitelstva ze dne
17.7.2003
8. informace starosty obce o způsobu vyklízení skládky odpadů z pozemku parc. č. 496/1;
zastupitelstvo rozhodne o způsobu úhrady po předložení konečných nákladů na likvidaci
III. schvaluje:
1. Rozbor hospodaření obce za 1. pololetí 2003
2. Odložení rozhodnutí o prodeji pozemku parc. č. dle PK 491 a 489
3. Stanovisko komise výstavby k žádosti o odkoupení části obecních pozemků parc. č. 776/3 a
782/6
4. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene pro zatrubnění části otevření stoky v Lesní kolonii
5. Výsledky hospodaření a.s. VaK JČ na vodohospodářském majetku obce za rok 2002 dle
předložené kalkulace ztráty ve výši 21.750 Kč
6. Zhotovení kanalizační přípojky pod ulicí Hraniční nákladem do 100 tis. Kč
7. Smlouvu o umístění reklamní tabule na sloupech veřejného osvětlení uzavřenou mezi obcí a
firmami MarcCrab a Victoria Včelná
8. Uzavření smlouvy na dodavatele prací zatrubnění části otevřené stoky v Lesní kolonii s firmou,
která podá nižší nabídku
9. žádost o poskytnutí dotace ve výši 27.600 Kč z Fondu solidarity EU
10. podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova - dotační titul č. 8 na úroky z úvěru pro
rok 2004
11. vypuštění parc. č. 488 z projednání změny č. 1 územního plánu
12. žádost p. Beránka o prodloužení splatnosti příspěvku ve výši 22.473 Kč na stavbu ZTV pro 7
RD do konce března 2004
13. stanovisko obce k možnosti napojení budoucí bytové zástavby v k.ú. Boršov v lokalitě pod
Včelnou na kanalizaci obce Včelná: obec souhlasí za podmínky vedení kanalizačního řadu
profilu 800 mm v délce cca 400 m v komunikaci budoucí zástavby, přičemž veškeré práce
provede na své náklady firma p. Trapla a následně kanalizaci bezúplatně převede na obec
Včelná
IV. ukládá starostovi obce

a. podat žádosti o převedení pozemku parc. č. 50 a 62 do majetku obce
b. připravit jednání k žádosti o odkoupení části staré obecní cesty do Čtyř chalup za účasti
vlastníků sousedních pozemků, zástupců obce a exkronikáře PhDr. Vydry
c. požádat p. Stejskala, ředitele Lesní správy a pily Kamenný Újezd, o vypracování zprávy o
hospodaření v lesích obce Včelná po roční uzávěrce r. 2003
Schváleno všemi přítomnými členy OZ
Ve Včelné dne 1.9.2003
Zveřejněno dne: 3.9.2003

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

