Usnesení z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky
konaného dne 23. dubna 2012 od 19,00 hodin v Pohostinství Ve Mlýně v Hustířanech
Zastupitelstvo obce Velichovky:
1. Schvaluje:
a) prodej parcely pč.131/11 v k.ú. Hustířany K. P. a Z. Č. za cenu 450 Kč/m2 za podmínek
schválených usnesením č. 1e ze dne 27.4.2011
b) závěrečný účet obce za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
(vč. návrhu vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací)
c) ceník vstupného na tenisové kurty platný od 1.května 2012 v následující výši:
permanentky pro dospělé – 1 000 Kč, permanentky pro děti nad 10 let, studenty a důchodce–300
Kč, cena pro děti do 10 let–100 Kč, cena jednotlivého vstupného na jeden kurt – do 17. hodin 80
- Kč, po 17. hodině-100 Kč,zapůjčení při jednodenních akcích společenským organizacím se
sídlem na území obce – zdarma, pronájem při akcích firmám a ostatním žadatelům – 150 Kč (2
kurty/1 hodina), rodinné permanentky (rodiče+děti vč. studentů) – 2 200 Kč
d) ceny vodného a stočného za 1 m3 od 1.9.2012:
vodné - 20 Kč bez DPH pro Velichovky a Hustířany, 15,10 Kč bez DPH - voda předaná do obce
Habřina vč. Rožnova, 14,90 Kč bez DPH - voda předaná do obce Litíč
stočné - 27 Kč bez DPH pro Velichovky a Hustířany
e) plán obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2012 – 2022 (dle přílohy)
f) přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 6.6 Prevence
sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení
neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod na projekt vyhledávacího
hydrogeologického vrtu v k.ú. Velichovky
g) výjimku z průměrného počtu žáků ve třídě základní školy (tj zachování tří tříd) vč. dofinancování
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy z důvodu podlimitního stavu žáků
h) revokaci usnesení č. 21/1 g z 11.11.2009 a č.4/1 g) z 27.4.2011 – nerealizování navrhovaných
změn využití lokalit „rodinné domy+občanská vybavenost“ na nové využití „orná půda“ (tj.
lokalita od rožnovské cesty až po západní část na konci obce Velichovky, lokalita nad
Vlasákovými Hustířany)
i) vyjádření nesouhlasu se zamýšleným zrušením Územního pracoviště krajského finančního úřadu
v Jaroměři
2.
a)
b)
c)

Bere na vědomí:
návrh rozpočtu DSO Hustířanka na rok 2012
závěrečný účet DSO Hustířanka za rok 2011
příslib zastupitele pana Andrejse shromáždit návrhy týkající se umístění a vybavenosti dětského
hřiště v Hustířanech

3. Dává za úkol
a) sepsat kupní smlouvu na prodej p.č. 131/11 v k.ú. Hustířany
Zodpovídá: starosta
Termín: 31.5.2012
b) zveřejnit ceník vstupného na tenisové kurty na internetových stránkách obce, vývěskách a
v prostoru tenisových kurtů
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.4.2012
c) zveřejnit ceník vodného a vstupného (s komentářem) na internetových stránkách obce, vývěskách
a v nejbližším vydání Velichovského zpravodaje
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.6.2012
d) informovat Městský úřad Jaroměř o revokaci usnesení č. 1d) ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 27.4.2011
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.4.2012
e) zaslat nesouhlas se zamýšleným zrušením Územního pracoviště krajského finančního úřadu v
Jaroměři
Zodpovídá: starosta
Termín: 15.5.2012

f) zpracovat odborný posudek o ceně pozemku v lokalitě u kluziště
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30 dnů od převodu
části pozemku do vlastnictví obce
g) shromáždit návrhy týkající se umístění a vybavenosti dětského hřiště v Hustířanech jako podklad
pro další projednání v zastupitelstvu
Zodpovídá: Andrejs L.
Termín: do 31.5.2012

Ve Velichovkách dne 24. dubna 2012
Návrhová komise: Václav Karel

Starosta obce:

…………………………………….

Jana Kubešová

...………………..…………………

Mgr. Hana Pekárková

…..…………………………………

Josef Karel

.….…….……………………………

