OBEC Nové Dvory
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Usnesení č. 27/2018-22 ze zasedání zastupitelstva obce Nové Dvory
konaného dne 8. února 2022 v 18:00 hod. v kanceláři OÚ.
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1.1. zápis a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce,
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. program jednání zastupitelstva,
2.2. zapisovatele zápisu: Sáblík Petr,
2.3. ověřovatele zápisu a usnesení ve složení: Sobotka Tomáš, Ing. Jašek Miroslav,
2.4. návrhovou komisi ve složení: Šmíd Martin, Sobotka Tomáš,
2.5. dodatek č. 4 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a
Lesním družstvem obcí Přibyslav,
2.6. záměr pachtu pozemku p.č. 2167,
2.7. pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 2167,
2.8. smlouvu o výpůjčce a darovací na štěpkovač s Obcí Šlapánov,
2.9. dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů,
2.10. memorandum o partnerství a spolupráci s firmou AVE,
2.11. pořízení změny č. 1 Územního plánu Nové Dvory,
2.12. obsah změny č. 1 územního plánu Nové Dvory, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2.13. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 1 bude paní Naděžda Šmerousová, starostka
obce,
2.14. žádost obce dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů o pořízení změny č.1
územního plánu Nové Dvory,
2.15. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku p.č. 2099 (Horní rybník),
2.16. usnesení 27/2018-22.
3. Zastupitelstvo obce stanoví:
3.1. že změna č. 1 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona.
4. Zastupitelstvo obce podmiňuje:
4.1. pořízení změny č. 1 úhradou nákladů uvedených v §55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona
navrhovatelem p. Lukášem Burdou ve výši 50% a Obcí Nové Dvory ve výši 50 %, na jejichž
návrhy a z jejichž výhradní potřeby je změna č. 1 územního plánu pořizována.
5. Zastupitelstvo obce pověřuje:
5.1.

V Nových Dvorech dne 8.2.2022
.………………………………..
Šmerousová Naděžda, starostka obce
Vyvěšeno: 9.2.2022

Sejmuto:

