č. 79/2015

USNESENÍ

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 24.11.2015

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
13/1

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Martin Fojtík a Jaroslav Kocián

13/2

schvaluje program 13. zasedání ZO, předložený starostou obce

13/3

volí návrhovou komisi ve složení: Bc. Gabriela Lošáková a Petr Beseda

13/4

bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o činnosti výboru

13/5

bere na vědomí informaci předsedkyně finančního výboru o činnosti výboru

13/6

bere na vědomí informaci o činnosti orgánů obce od 12. zasedání zastupitelstva obce
předloženou starostou a místostarostou obce

13/7

schvaluje úhradu nákladů za pořízení Změny č.1 Územního plánu Mořkov v celkové maximální
výši 217.800,00 Kč včetně DPH obci Mořkov dle skutečných nákladů fakturovaných obci
Mořkov Urbanistickým střediskem Ostrava v souladu se Smlouvou o dílo uzavřenou obcí
Mořkov s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 00562963 ze dne 22.10.2015 a v souladu s usnesením ZO Veřovice č. 35/7 ze dne 10.6.2014

13/8

vydává Obecně závaznou vyhlášku č.4/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1.1.2016

13/9 bere na vědomí Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje obce na léta 2011 - 2016
a Akčního plánu rozvoje obce na rok 2015
13/10 bere na vědomí návrh starosty obce a návrhy členů ZO, kontrolního výboru a stavební komise
jako podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje obce na léta 2016 - 2017
13/11 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015 takto :
příjmy :
26,718.000,00 Kč
+ 304.850,00 Kč
27,022.850,00 Kč
výdaje :
36,560.300,00 Kč
+ 304.850,00 Kč
36,865.150,00 Kč
Financování:
9,842.300,00 Kč
0,00 Kč
9,842.300,00 Kč
Úplné znění rozpočtového opatření č. 6 /2015 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
13/12 schvaluje na návrh předsedů výborů udělení finančních darů těmto členům kontrolního
a finančního výboru, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Veřovice R.Š., I.O., B.G.
- všem ve výši 3.000,00 Kč
13/13 bere na vědomí dočasné zamítnutí odprodeje části pozemku parcela č. 2166/22 a 2166/3 v k.ú.
Veřovice Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Muglinovská 1038/5,
702 00 Ostrava obci Veřovice
13/14 schvaluje uzavření Dohody č. 849/PR/KA/2015 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti
a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla mezi obcí Veřovice a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665 o výměně potrubí vodovodů v trase stavby „Kanalizace a ČOV
obce Veřovice“

13/15 schvaluje Smlouvu o dílo č. 7334R7334/05/15 mezi objednatelem obcí Veřovice a zhotovitelem
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 45193665 na realizaci přeložek vodovodního řadu v délce 432 m za cenu
díla bez DPH 1,109.967,00 Kč
13/16 schvaluje záměr prodeje těchto obecních pozemků v k.ú. Veřovice:
parcela č. 2165/14 – vodní plocha o výměře 110 m²
parcela č. 2165/15 – vodní plocha o výměře 70 m²
parcela č. 2165/16 – vodní plocha o výměře 25 m²
parcela č. 2165/22 – vodní plocha o výměře 229 m²
parcela č. 2165/23 – vodní plocha o výměře 153 m²
parcela č. 2165/26 – vodní plocha o výměře 284 m²
parcela č. 2101/5 - vodní plocha o výměře 14 m²
parcela č. 1138/1 - lesní pozemek o výměře cca 288 m²
13/17 bere na vědomí informaci z jednání Valné hromady MAS Lašsko, z.s., svolané z důvodu změny
stanov, statutů a jednacích řádů orgánů spolku
13/18 bere na vědomí informaci o provedených krocích a opatřeních ke zlepšení bezpečnosti silničního
provozu v dolní části obce a podání informace panu P.N.
13/19 bere na vědomí informaci o vydání povolení kácení 4 kusů lip Římskokatolické farnosti
Veřovice z důvodu narušování statiky pomníků u hrobových míst, podezdívky hřbitovního
plotu a povrchu asfaltové komunikace ke kostelu

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Vyvěšeno : 26.11.2015
Sňato:
14.12.2015

Martin Fojtík
místostarosta obce

