041

-

Zasedání ZO - r. 2010

zpracováno dne : 30.12.2010

000067 Paní\Dušková Danuše\Dlouhá 87\Radovesnic
============================================

strana :

006 zapsal dne: 30.12.2010 / 18:09 Dušková
--------------------------------------------------------------Přítomni: Dušková D., Kreutzerová Z., Jandák M., Stuchlíková K., Skala M.,
Dostal T.
Omluveni: Rejthar I.
Zápis:

Zasedání konané dne 30.12.2010 zahájila v
Dušková D.
Byl navržen a schválen tento program:

18.30 hod. starostka obce p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ověření zápisu
Rozpočtové opatření č. 5
Provizorní rozpočet na r. 2011
Výplata mezd na 12/2010
Zvýšení rozpočtové položky 5021, par. 6171
Inventarizace majetku
Smlouva Veolia - dodatek č. 2
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti
č. IV-12-6008830/1 - ČEZ
9. Usnesení
10. Závěr
1.

Ověření zápisu
Kontrolu minulého zápisu č. 5/10 provedli ověřovatelé Stuchlíková K.
Jandák M.
ZO určilo ověřovateli tohoto zápisu p. Stuchlíkovou K. a Jandáka M.

a

2.

Rozpočtové opatření č. 5
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5.

3.

Provizorní rozpočet na r. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo provizorní rozpočet na r. 2011.
Čerpání provizorního rozpočtu bude ve výši cca 1/12 rozpočtu r. 2010
za každý měsíc do schválení rozpočtu na r. 2011.

4.

Výplata mezd za 12/2010
ZO schválilo, že částka na výplatu mezd za měsíc prosinec 2010 bude
pčevedena do rozpočtu r. 2011.

5.

Zvýšení rozpočtové položky 5021, par. 6171
ZO schválilo zvýšení výše uvedené rozp. položky o 32.500,- Kč

6.

Inventarizace majetku
ZO rozhodlo, že při letošní inventarizaci majetku budou z důvodu
digitalizace katastru Radovesnice I v r. 2010 přeceněny všechny pozemky,
protože prakticky všechny byly přečíslovány a změnila se i jejich
výměra. ZO schvaluje dle návrhu ceny pozemků. Tyto ceny budou platné i
pro bezúplatně nabyté pozemky.

7.

Smlouva Veolia - dodatek č. 2
ZO schvaluje dodatek č. 2 s ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti.

8.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji nemovitosti
č.IV-12-6008830/1 - ČEZ
ZO souhlasí s výše uvedenou smlouvou, kde prodávajícím je obec
Radovesnice I a kupujícím ČEZ. Jedná se o prodej pozemku p.č. 51/4
v k.ú. Radovesnice I o výměře 36 m2.
ZO zároveň souhlasí s kupní cenou ve výši 10.000,- Kč, to je cca
278,- Kč za m2.

1

9.

Usnesení
Návrh usnesení:

57/10 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5
hlasování: 6-0-0
schváleno
58/10 ZO schválilo provizorní rozpočet na r. 2011
hlasování: 6-0-0
schváleno
59/10 ZO schválilo, že částka na výplatu mezd za 12/2010 bude
převedena do rozpočtu r. 2011
hlasování: 6-0-0
schváleno
60/10 ZO schválilo zvýšení rozpočtové položky 5021, par. 6171
o 32.500,- Kč na výplatu odměny za dohodu o provedení práce
hlasování: 6-0-0
schváleno
61/10 ZO s ohledem na vysoký náklad na pořízení znaleckých posudků
k ocenění pozemků zjištěných při digitalizaci a dalších
pozemků bezúplatně
přijatých schvaluje
použití jako
ceny
reprodukční tyto ceny vycházející z posledních platných
oceňovacích předpisů:
- orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovodný sad, trvalý
travní porost - dle určené bonity z KN
- lesní pozemky - 1,- Kč za metr čtvereční
- zastavěná plocha a nádvoří - 70,- Kč za metr čtvereční
- ostatní plocha - 3,- za metr čtvereční
- vodní plocha - 70,- Kč za metr čtvereční
Zastupitelstvo schvaluje použití těchto sazeb i v případech
bezúplatně nabytých pozemků, když není v související dokumentaci
k převodu majetku ocenění pozemků uvedeno. U stanovení těchto
sazeb je dodržen účetní princip opatrnosti. Toto usnesení má
platnost na dobu neurčitou, musí se však změnit při významné
změně sazeb dle novelizace oceňovacích předpisů.
hlasování: 6-0-0
schváleno
62/10 ZO schválilo "Dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě" uzavřenou s firmou Veolia
hlasování: 6-0-0
schváleno
63/10 ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
č. IV-12-6008830/1 o prodeji pozemku p.č. 51/4 v k.ú.
Radovesnice I o výměře 36 m2, kde prodávajícím je obec
a kupujícím ČEZ za celkovou cenu 10.000,- Kč
hlasování: 6-0-0
schváleno
Závěr
Zasedání uzavřela starostka obce ve 21.30 hod.
Starostka obce Danuše Dušková

.......................

Místostarostka obce Zuzana Kreutzerová

.......................

Zápis ověřil: p. Jandák M.

.......................

p. Stuchlíková K.

.......................

