Usnesení ze zasedání zastupitelstva ě. 8/20í8

Datum a čas: 21 . 9.

2018

18.30 hodin

Počet člen : 7

OmIuveni: 4

ově ovatelé: Jana žalkovičová Ladislav věžník
Program schválen, doplněn o dva body a t i body odloženy pro nedostatek podkladťt

7 pro

-

0 proti

-0

zdže! se

Zastupitelstvo proiednalo a schválilo:
1/8 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti pri realizaci plynárenského

za ízenía o smlouvě budoucí nájemní a pověrilo starostu podpisem smIouvy

7pro-0proti -0zdňel se
2/8 Rekonstrukci venkovního vedení NN firmy E.ON Distribuce,

v r.2020

á.s. -

|l. Etapa, realizace

7pro-0proti -azdžel se
3/B Návrh obsahu změny Územního plánu Hartvíkovice

7 pro - 0 proti - 0 zdžel se

4l8 Zastupitelstvo obce Hartvíkovice schvaluje žádost o porízenízměny č.1 Územního plánu
Hartvíkovice po ízeníZměny č. 1 Územního plánu Hartvíkovice (dáIe jen ,,Změna")
z vlastního podnětu v souladu s 55a odst. 2zákonač. 1B3l2006Sb., o uzemním p!ánování
a stavebním rádu (dále jen "stavební zákon").Zména bude po ízena zkrácen m postupem
v souladu s 55a odst. 1 stavebního zákona a nově vymezené zastavitelné plochy p12 a
p13, pro bydlení budou s prvky regulačníhoplánu ve smyslu 43 odst. 3 stavebního zákona.
Určen m zastupitelem pro jednání s po izovatelem (MěÚ Náměšť nad Oslavou - u ad
zemního plánování) bude současnl starosta obce Zdeněk Nováček, a to i v prípadě, že po
komunálních volbách nebude vykonávat funkci starosty.

7 pro

-

0 proti

- a zdňel se

5/8 Ve ejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2018 mezi obcí a
Řrr Hartvíkovice a pověruje starostu podpisem
7 pro - 0 proti - 0 zdžel se

smlouvy

6t8Žádost ŘXF Hartvíkovice o prodej části pozemku p. č. B7t3, schvaluje navržen postup a
zve ejnění záméru dle GP
7 pro - 0 proti - 0 zdžel se

lB

Žáaast soukromé osoby o umožnění p ístupu do rodinného domu z obecního pozemku
p. č. 206211, napojení na inž. sítě po p.č. 206211 a z ízenívodoměrné šachty na vlastním
pozemku nebo na obecním pozemku (zrízenívěcného bremene)

7pro-0proti -Ozdžel se

8lB Dohody členťrJSDH s obcí (11 člen ) a pověrilo starostu uzav ít s každ m členem

dohodu

9/8 OZV č. 3l201B Požární rád obce

7 pro

Hartvíkovice

10/8 Cenovou nabídku na vl měnu oken - ll.
podpisem smlouvyo dílo

-0

-}zdžel se

proti

7 pro - 0 proti

-

0 zdržel se

část v ubytovně vZákoutí a pově ilo starostu
7 pro -0 proti -Ozdžel se

11lB Opětovné zaslání dopisu nájemci prodejny potravin ohledně nájemného a oprav skladu
a rozvod el. energie ve skladu
7 pro - 0 proti - 0 zdžeI se
1218 Zakoupení 30 ks silničníchobrubníkťt k rod. domu čp. 234
dešťovévody, položeníobrubníkťl bude svépomocí majitelem domu

7 pro

za

-0

čelem zachycení

proti

-0zdžel se

Zastupitelstvo projednalo a odložilo:
Prodej části pozemku p. č. 1511 ačásti pozemku p. č.206211
Návrh aZV o místnímpoplatku z ubytovací kapacity
Návrh OZV o místnímpoplatku za lázeňsk a rekreačnípobyt

Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí:

-

Rozpočtovéopat ení é. 1Ol2018 schválené starostou obce 9. B, 2018
Vydání stavebního povolení na vodní dílo Rozšíení ČOV Hartvíkovice
Vyzvu OPŽP k podání žádosti o dotaci na rozšíreníČOV
Změny ve financování odpadového hospodá ství ze strany svozové firmy
Žaaosti občanťro prodej pozemku v lokalitě ,,U Borovice"
P ehled plánovan ch akcí a jejich finančnízajištění- nové volební období
Podání žádosti o prodlouženísmlouvy s Úradem práce na 1 pracovní místo
Zasklení části autobusové čekárny - pojistná událost
Zprávu o činnosti kontrolního v boru
Zprávu o činnosti finančníhov boru
Dopis MS Pojihlaví

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce je uložen k nahlédnutí na obecní uradě.

zdeněk Nováček, starosta obce

