Z P R A V O D A J č. 2/2013
Vydává Obec Miskovice pro občany obcí Miskovice,Přítoky, Bylany, Hořany a Mezholezy
Zprávy ze zasedání zastupitelstva Obce Miskovice ze dne 17.dubna 2013-výběr
Zastupitelstvo Obce odsouhlasilo:
1/ dodatek ke smlouvě o příspěvku na autobusovou dopravu /ROPID/ - linka 381
/Praha –Kutná Hora/. Celková výše příspěvku činí 128 543,-Kč. Obec už řadu let přispívá na
linky autobusové dopravy, které využívají naši občané. Letos činí celkový příspěvek pro ROPID
a VEOLII 189 950,-Kč.
2/ byl upraven schválený rozpočet o částku 331 000,- jak v příjmech tak ve výdajích. Obec
obdržela např. dotaci na veškeré pokrytí finančních nákladů spojených s volbou prezidenta
ve výši 50 803,- Kč, dále dotaci na chod OÚ a MŠ ve výši 140 500, Kč, kterou dostává každý
rok, ale při schvalování rozpočtu není známá její výše. Byla navýšena částka za prodej
pozemků o dalších 50 000,-Kč. Od začátku roku se prodalo několik zastupitelstvem
schválených pozemků v Bylanech, především v chatové osadě Velký Rybník a další jsou
v procesu schvalování.
Ve výdajích se objevily výdaje na volby v celkové částce 50 803,-Kč, které musí být
rozpočtované a dalšími finančními prostředky byly posíleny výdaje na údržbu obecního
majetku.
3/zastupitelstvo jednalo o nově vznikajícím územním plánu, kerý zahrnoval požadavky
občanů od roku 2008-2010, jehož kompletní návrh je hotov a v květnu 2013 bude probíhat
tzv. Společné jednání, kdy se k návrhu vyjadřuje několik institucí. Po jejich vyjádření
proběhne teprve veřejné jednání, kdy se budou moci k návrhu ÚP vyjadřovat i občané. Nový
návrh územního plánu na další léta bude k nahlédnutí v této době na OÚ Miskovice a na
webových stránkách Obce Miskovice-informaci, kdy to bude, vám sdělíme prostřednictvím
úředních desek.
4/ byl odsouhlasen záměr pronajmout rybník v Mezholezích na návsi-chov ryb a rybník
v Hořanech nad vesnicí, který je chráněným krajinným prvkem se vzácnou vodní rostlinoupro zkvalitnění péče o rostlinu.
5/dále bylo odsouhlaseno několik záměrů prodeje viz. úřední desky především opět u VR a
v Miskovicích.
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