Zápis č. 7/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 12.7.2013
Přítomni : Dušan Koch, Ing. Markéta Šulová, Ph.D., Mgr. Miroslava Nezvalová, Lenka
Dvořáková, Ing. Vaněk Jaroslav, Ivan Komínek, Josef Švec
Program:

1. zahájení a volba ověřovatelů zápisu
2. kontrola plnění úkolů a zpráva o činnosti
3. vydání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSLAVIČKA
4. seznámení s postupem prací na POV KV 2013
5. ocenění pozemků v majetku obce Oslavička
6. příprava na sraz rodáků naší obce
7. různé

Ad 1) Starosta uvítal zastupitele obce a zahájil zasedání schválením programu a volbou
ověřovatelů zápisu. Zvoleni byli paní Lenka Dvořáková a pan Josef Švec.
Pro:7
Proti:0
Ad 2) Úkoly zadané v minulých zastupitelstvech byly splněny, zpráva o činnosti je součástí
programu zasedání.
Ad 3) Zastupitelstvo obce Oslavička po projednání návrhu změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OSLAVIČKA předloženého Oborem výstavby a reg. Rozvoje MěÚ Velké Meziříčí
I. ověřuje
soulad ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OSLAVIČKA s Politikou územního
rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
Vysočina, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle
předložených Odůvodnění ÚZEMNÍHO PLÁNU OSLAVIČKA, doplněného
pořizovatelem dle § 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce Oslavička neshledalo žádný rozpor.
II. souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
OSLAVIČKA, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným
zastupitelstvem.
III. vydává
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů včetně zákona č. 350/2012 Sb.
(stavební zákon), 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 a následujících
zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů ZMĚNU Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU OSLAVIČKA.
Ad 4) POV 2013:
- starosta informoval zastupitelstvo o předání plné moci Vodárenské a.s. Třebíč
k zastupování ohledně zpuštění čistírny odpadních vod

Ad 5)Zastupitelstvo obce schválilo docenění pozemků v majetku obce Oslavička cenou
určenou katastrálním úřadem pro katastrální území Oslavička.
Pro:7
Proti:0
Ad 6) ),,Setkání rodáků“ se uskuteční 7.9.2013. Mše svatá bude ve 13:00 u kapličky.
Ad 7) Různé:
- Termíny zasedání zastupitelstva na druhé pololetí 2013:
- srpen 23.8.
- září 13.9.
- říjen 11.10.
- listopad 22.11.
- prosinec 27.12. (kontrolní a finanční výbor, inventury)
V Oslavičce dne 12.7.2013
Zapsala Miroslava Nezvalová

Ověřovatelé

