Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 11.3.2011 č. 4

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání.
2. Ověřovatele a zapisovatele zápisu.
3. Společnost Oknoplastik s.r.o., se sídlem Za Balonkou 267, 261 01 Příbram I ,
pro dodávku a montáž plastových oken do hasičské klubovny v Hoděmyšli.
4. Změnu hranice obce a s ní související změnu hranice katastrálního území,
uzavření dohody mezí obcemi Sedlice a Nepomuk o těchto změnách.
5. Cenu palivového dřeva pro občany s trvalým pobytem v obci za cenu
300,- Kč/m3 a pro ostatní občany 500,-Kč/m3 a samovýrobu pro občany
s trvalým pobytem v obci 30,-Kč/m3 a pro ostatní občany 60,-Kč/m3 .
6. Pořízení změny č.1 ÚPO Sedlice v rozsahu pozemků
parc. č. 386/3, 386/7, 386/9, 386/11, 386/12, 386/13 a 419 v katastrálním
území Hoděmyšl, o kterém rozhodlo zastupitelstvo podle § 44 písm. d) zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, na návrh paní Dany Šourkové, která jako
navrhovatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny č.1 ÚPO
Sedlice.
7. Uzavření a podpis smlouvy podle §6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona
na pořízení změny č.1 ÚPO Sedlice mezi Obcí Sedlice a právnickou osobou
PRISVICH s r.o., IČ 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací
činnosti podle §24 odst.1 stavebního zákona jako výkonným pořizovatelem.

II.

Zastupitelstvo určuje :
1. Starostku ing. Zuzanu Šourkovou ke spolupráci s pořizovatelem změny č.1
ÚPO Sedlice ve smyslu § 47 odst.1 a násl. stavebního zákona jako ,, určený
zastupitel “.

III. Zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informaci o stavu peněžních prostředků na běžném účtu k 28.2.2011,
příjmy a výdaje za období 02/2011 a zůstatku v pokladně.
2. Nabídku na odkup pozemků od společnosti Aelia Property, s.r.o.
3. Návrh řešení Újezdního úřadu vojenského újezdu Brdy na povolování vstupu a
vjezdu na území vojenského újezdu Brdy.
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