Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 13.12.2011.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Bere na vědomí : 1) Návrh rozpočtu DSO Mikroregionu Rychnovsko na rok 2012 bez připomínek
2) Informace starosty o probíhajícím jednání o směně pozemku č.pa. 444/1(část) za pozemek
č.pa.441 (pí Ryšavá a sp.)

Schvaluje : 1) Rozpočet obce na rok 2012 po novém projednání jeho návrhu bez připomínek . Rozpočet byl
schválen jako vyrovnaný -příjmy 862 600 Kč a výdaje 862 600 Kč. Dále bylo schváleno
rozpočtové opatření č.1. Rozpočet a rozpočtové opatření jsou přílohou tohoto zápisu.
2) Návrh OZV č.1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místních poplatcích a
to v části III. která se týká poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce se pak usneslo podle ustanovení § 10
písm. d.) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/20000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1.
Článek 17 : Sazba poplatku se mění takto:
Odst. 1: Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.15 písm. a) a b) obecně závazné vyhlášky č.
1/2010 činí 400,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní roka a
b) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a poplatníka. Tato částka je stanovena podle skutečných
nákladů obce za předchozí rok 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily za rok 2010 37 427.- Kč a byly rozúčtovány takto:
37 427.-Kč : 94 (počet poplatníků) = 398,16 Kč.
Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky zůstávají beze změny.
Článek 2.
Účinnost.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012
3) Smlouvou o zřízení a vedení majetkových účtů investičních nástrojů č.1018849557, která byla
uzavřena mezi Obcí Jahodov a Českou spořitelnou na pobočce v Rychnově nad Kněžnou dne
16.2.2011. Jedná se o obstarávání koupě a prodeje cenných papírů a jejich správu.
4) Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Rychnov nad Kněžnou, uzavřené dne
22.6.2010 podle §63,odst.1,zákona 128/2000Sb., o obcích ,a podle zákona 133/2000Sb.,o
zapisování údajů do informačního systému evidence obyvatel.Tímto dodatkem se mění
veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi výše uvedeným městem a obcí 22.6.2010, která nabyla
právní moci dne 2.7.2010 (dále jen smlouva) a to takto:
1. V Čl. IV. Doba trvání smlouvy se mění věta první takto: „Tato smlouva se uzavírá na dobru
neurčitou.“
5) Závěrečnou zprávou k akci "Vodojem a zkapacitnění vodovodu Jahodov".Na stavbu byla
poskytnuta dotace od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve výši 1 150 000 Kč, která
činila 55% z celkových nákladů projektu, které činily 2 086 579 Kč. Rozpočet projektu byl
přesně dodržen.
6) Kupní smlouvu na prodej obecního pozemku č.pa. 396/2--ostatní plocha (ost.komunikace) v
k.ú.Jahodov o výměře 56 m2 panu ing Liboru Noskovi,bytem Jahodov č.7 v intencích záměru
vyhlášeného obcí tento pozemek prodat.

7)Návrh předložený starostou , na pořízení územního plánu obce takto:
Zastupitelstvo obce Jahodov, příslušné podle §6 odst.5) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, rozhoduje podle §44
písm. a) Stavebního zákona o pořízení Územního plánu Jahodov z vlastního podnětu.
Ustanovuje „určeným zastupitelem" podle §47 odst. 1) /zadání/ a podle §53 odst. 1) /návrh/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném
znění, starostu Františka Šedu.
Schvaluje žádost obce o pořízení ÚP Jahodov podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního zákona, a
uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u příslušného úřadu
územního plánování a pověřuje starostu jejím podáním.
8) Zhotovení nápisu na kámen u vodojemu v kamenosochařství Holanec-Opočno a schvaluje
uvolnění 3.500 Kč na jeho provedení.

Ukládá starostovi obce : 1) Podat žádost obce o pořízení ÚP Jahodov podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního
zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u
příslušného úřadu územního plánování.
2) Zajistit zhotovení nápisu na kámen u vodojemu v kamenosochařství HolanecOpočno.
3)Objednat opravu veřejného osvětlení TS RK.

Jahodov 13.12. 2011.

Vlasta Dvorská,

František Šeda,

místostarostka

starosta obce

