Usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velichovky
konaného dne 29. dubna 2013 od 19,00 v Pohostinství Ve Mlýně v Hustířanech
Zastupitelstvo obce Velichovky:
1. Schvaluje:
a) v rámci Pozemkových úprav půdy Plán společných zařízení pro k.ú. Velichovky předložený
zpracovatelem ing. Jiřím Jírou, Projekce-projektování pozemkových úprav ze dne 11.4.2013
s tím, že v budoucnu plánované rybníky na pozemcích PK 418, PP 417/1 a 417/2 nejsou
součástí plánu společných zařízení

b) v rámci Pozemkových úprav půdy Plán společných zařízení pro k.ú. Hustířany předložený
zpracovatelem ing. Jiřím Jírou, Projekce-projektování pozemkových úprav ze dne 11.4.2013
c) v rámci projektu Doprovodná zeleň mikroregionu Hustířanka (akceptační číslo 11098426)
umístění nové výsadby na pozemky KN 234/1 a 488 v k.ú. Velichovky, dosud nezapsané na LV
d) návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č.287/2 v k.ú. Velichovky za cenu 5 Kč/m2/rok
e) prodej pozemku p.č. 150/21 o rozloze 2m manželům V., Velichovky za cenu 100Kč/m2
včetně úhrady nákladů na pořízení geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitostí
f) závěrečný účet obce za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad
g) účetní závěrky za rok 2012 Obce Velichovky a příspěvkových organizací Mateřská škola
Velichovky a Základní škola Velichovky, vč. vypořádání hospodářského výsledku (viz Protokol o
schválení účetní závěrky)
h) rozpočtové opatření č. 2/2013 – příjmy+80 000 Kč, výdaje-financování + 80 000 Kč
2. Bere na vědomí:
a) po dokončení probíhajících komplexních pozemkových úprav bude obec vlastníkem pozemků
nyní evidovaných jako KN 234/1 a 488 v k.ú. Velichovky, dosud nezapsaných na LV, na kterých
bude umístěna v rámci projektu Doprovodná zeleň mikroregionu Hustířanka nová výsadba zeleně.
Tyto pozemky budou zapsány do listu vlastnictví obce pod novým číslem, které bude v rámci KPÚ
přiděleno
b) ceny elektrické energie společnosti Armex Energy na rok 2014
c) zveřejnění záměru o pronájmu obecní garzoniéry od 1.11.2013
3. Dává za úkol
a) vyrozumět zpracovatele Pozemkových úprav o schválení Plánu společných zařízení a jeho
doplňků pro k.ú. Velichovky a k.ú. Hustířany
Zodpovídá: starosta
Termín: 10.5.2013
b) vyrozumět manažerku projektu Doprovodná zeleň mikroregionu o schválení umístění nové
výsadby v k.ú. Velichovky
Zodpovídá: starosta
Termín: 10.5.2013
c) uzavřít nájemní smlouvu se spolumajiteli pozemku p.č. 257/2 v k.o. Velichovky
Zodpovídá: starosta
Termín: příští VZZO

d) uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.150/21 v k.ú. Velichovky
Zodpovídá: starosta
Termín: příští VZZO
e) informovat příspěvkové organizace o schválení závěrky za rok 2012
Zodpovídá: starosta
Termín: 15.5.2013
f) zanést do výkazů rozpočtové opatření č. 2/2013
Zodpovídá: starosta

Termín: 30.4.2013

g) zveřejnit záměr o pronájmu obecní garzoniéry od1.11.2013
Zodpovídá: starosta

Termín: 1.6.2013

h) prověřit, zda umístění kabelu NN v lokalitě u Hegrů nebrání výstavbě plotu u nových rodinných
domků
Zodpovídá: místostarosta Termín: 15.5.2013
i) požádat Správu a údržbu silnic o umístění dopravního zrcadla v Hustířanech (u Hegrů)
Zodpovídá: starosta
Termín: 15.5.2013

Ve Velichovkách dne 30. dubna 2013
Návrhová komise: Martin Kašpárek
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