Obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Vrchoslavice
Česká republika

Telefon: 582 386 081
Fax: 582 386 836
E-mail: obec@vrchoslavice.cz
Číslo účtu: 3020701/0100

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO) NA JEDNÁNÍ Č. 4
konaného dne 28. 08. 2019 v 18:30 hod. na obecním úřadu

Schválení programu:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru
4. Projednání stavu opěrné stěny za obecním domem č.p.88
5. Prodej obecního domu č.p. 88
6. Rozpočtová opatření
7. Různé
a.) Projednání vytvoření nového pracovního místa
b.) Návrh a vydání Územního plánu Vrchoslavice
8. Diskuse
9. Závěr
Usnesení ZO01/04/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 04/2019.
Usnesení ZO 02/04/2019
Zastupitelstvo obce schválilo pověřit starostu obce zjištěním cenové nabídky na zapažení, vyrozumí
stavební ho úřadu o navržení opatření a požádá stavební úřad návrh opatření.
Usnesení ZO 03/04/2019
Zastupitelstvo obce schválilo prodej domu čp. 88 a pozemky p.č. 576 o výměře 153 m2 a p.č. 577 o
výměře 259m2 v katastrálním území Vrchoslavice 78638 za částku vypsanou v záměru, tj. 260 tis Kč
s podmínkou uvést ve smlouvě, že od podpisu smlouvy bude případné náklady spojené s údržbou a
opravami hradit kupující.
6. Rozpočtová opatření
Starosta předal slovo paní Kvasničkové. Hospodářka seznámila přítomné s obsahem rozpočtových
opatření č.7 a 8, které schválil v rámci pravomocí starosta a poté s novým rozpočtovým opatřením č. 9.
Starosta zahájil diskuzi, do které se nikdo nepřihlásil. Starosta dal hlasovat, kdo je pro schválit rozpočtové
opatření č. 9?
Pro 8, proti 0, zdržel 0.
Usnesení ZO 04/04/2019
Zastupitelstvo obce vzalo ně vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 a schválilo rozpočtové opatření č. 9.
Usnesení ZO 05/04/2019
Zastupitelstvo obce schválilo zřízení nového pracovního místa.
Usnesení ZO 06/04/2019
Zastupitelstvo obce Vrchoslavice:
1.
schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu Územního plánu Vrchoslavice

2.
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, §§ 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, vydává formou opatření obecné povahy Územní plán obce Vrchoslavice.

Ve Vrchoslavicích dne 4. 9. 2019
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