Usnesení č. 22
ze schůze ZO ze dne 28.6.2010

Zastupitelstvo obce Vlachovice

konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 3 ÚPN O Vlachovice
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změny č. 3 ÚPN O Vlachovice

schvaluje
1 . Kontrolu plnění usnesení
2 . Dotace a uzavření smluv o dotacích na:
a) Kola kopyta boty III. Etapa
b) Sakrální stavby /kříž pod konírnou/
c) Dovybavení knihoven o výpočetní techniku
d) Zateplení a výměna výplní oken a dveří – budova OÚ a MŠ
e) Zateplení a výměna výplní oken a dveří – budova ZŠ

3 . Závěrečný účet obce Vlachovice za rok 2009
4 . Počet zastupitelů - 15 členů - pro nové volební období 2010-2014
5 . a) Darování obecního pozemku Občanskému sdružení „DOKOPY“
p.č. 3233/2 /převodem s věcným břemenem/
b) Prodej obecního pozemku p.č. 180 v k.ú. Vlachovice /Maček L., p. Rapant/
/věcné břemeno/
a) Prodej části obecního pozemku p.č. 3220 v k.ú. Vlachovice – lesní, prodej
za odhadní cenu p. Hložkové, při zaměření musí být přítomen zástupce obce
b) Prodej části obecního pozemku p.č.3411/42 - p. Pavelka /Vlachovice 213/
při zaměření zástupce obce, pozemek nesmí bránit průjezdu a při zimní údržbě,
20,- Kč/m2.

6 . Záměr odprodeje obecních pozemků v katastrálním území Vlachovice
- část p.č. 3796/1
- p.č. 3228
- p.č. 72
7. Vyhlášení ankety – vyjádření se občanů k záměru „ Výstavba zařízení
pro recyklaci chloristanu amonného z exspirovaného raketového paliva“

neschvaluje
1 . záměr odprodeje obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice p.č.1331
2 . záměr odprodeje obecního pozemku v katastrálním území Vlachovice p.č. 2877/3

