Obec Jablůnka

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Jablůnka, konaného dne 22.5.2019.
ZASTUPITELSTVO OBCE
68/08 Zastupitelstvo obce Jablůnka jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), podle § 55 odst. 2 § 54 odst. 2 stavebního zákona
a) ověřuje, že změna č. 1 územního plánu Jablůnka není v rozporu
- s Politikou územního rozvoje České republiky schválenou vládou ČR usn.č. 929 ze
dne 20. 7. 2009 a zveřejněnou ve Sbírce zákonu ČR sdělením č. 270/2009 Sb., ve
znění Aktualizace č. 1 ze dne 15. 4. 2015
- s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem a to:
Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje vydanými Zastupitelstvem Zlínského
kraje dne 10. 9. 2008 pod č.usn. 0761/Z23/08, ve znění Aktualizace č. 2 s účinností
ode dne 27. 11. 2018
- se stanovisky dotčených orgánů,
- se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, jak je uvedeno v části II. obsahu,
b) vydává změnu č. 1 územního plán Jablůnka v rozsahu části II. obsahu
69/08 Zastupitelstvo obce Jablůnka po projednání upřesňuje a doplňuje dle § 6 odst. 5 písm.
a) ve spojení s § 55a odst. 2 usn. č. 39/05 ze dne 20. 2. 2019 takto:
s chv alu je
obsah změny č. 2 územního plánu Jablůnka uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení
II. s t a n o v í, že
a) změna č. 2 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a násl. stavebního
zákona,
b) určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 2 bude Zdeněk Mrlina, místostarosta
obce
III. p o d m i ň u j e
změny č. 2 úhradou nákladů ve smyslu § 55a odst. 6 stavebního zákona žadatelů, na
jejichž návrh a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 2 pořizována.
70/08 schvaluje
vydání mimořádného Jablůneckého zpravodaje.
71/08 schvaluje
poskytování právních služeb pro potřeby obce.
72/08 bere na vědomí
žádost ………………………. o opravu komunikace p.č.1508/3 a
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti.
T: 20.6.2019
Zodp.: R.Juřinek, L.Hajný, J.Kovář

73/08 schvaluje
a) výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (č.OB-byt./SoNNP/fin.12/003)
v objektu p.č.1270/1, k.ú Jablůnka, Jablůnka čp.207 (půdní místnost) panu …….
a to ke dni 1.6.2019.
b) bezúplatné užívání nebytových prostor (půdní místnost) v objektu p.č.1270/1, k.ú
Jablůnka, Jablůnka čp.207 jednotce SDH Jablůnka.
T: 20.6.2019
Zodp.: E.Krátký
74/08 bere na vědomí
žádost …………, Jablůnka o odkup části pozemku p.č.1041/10, k.ú. Jablůnka. a
pověřuje
stavební komisi prověřením žádosti.
T: 20.6.2019
Zodp.: R.Juřinek, L.Hajný, J.Kovář

75/08 schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene (1/57 Semetín – Bystřička, 2.stavba, SO 501
Přeložka STL plynovodu v km 6,600).

76/08 neschvaluje
pořízení záznamového zařízení průběhu zasedání OZ.
77/08 bere na vědomí
žádost Petra Kochwassera o poskytnutí vkladu věcných břemen na CUZK.
78/08 zamítlo
návrh Petra Kochwassera o přenesení zbytkových pravomocí ze starosty obce na
zastupitelstvo obce.

79/08 schvaluje
„Dohodu o narovnání vzájemných vztahů mezi Obcí Jablůnka a firmou ANEX art,
s.r.o.“

pověřuje
starostu obce p. Čeňka Hajného zabezpečením všech úkolů.

____________________________
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

_____________________________
Zdeněk Mrlina
místostarosta obce Jablůnka

