Záois

č' 412009

Usnesení č.4|2oo9

z veřejného zasedání zastupite|stva obce Blatec konaného dne 8'7.2009

Zastupite|stvo obce tímto usnesením bere na vědomí:

a)

2.

zprávu o hospodaření obce Blatec k 30.6'2009 a k datu,

Zastupitelstvo obce tímto usnesením schva uje:

a)

I

navrženou částku za odkoupení hřiště ve v|astnícWíčeskéobce soko|ské na katastru obce B|atec ve \.ýši 75 tis. Kč,
b) Sm|ouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-B0o4247l7 k pozemku parc. č. 535/1 (místní
komunikace) pro Črz Distribuci,
c) úpravu rozpočtu obce červenec 2009,
d) způsob vypořádání části finančnípůjčkyve ýši 350 tís. Kč od obce Kožušany-Tážaly úhradou
na účettéto obce do 30'9.2009 a to na zák|adě dohody se zastupite|stvem obce kožušanyTáža|y'

Zastupite|shro obce tímto usnesením ověřilo:
v souladu s $ 54 odst. (2) zákona č' 183/2006 Sb., o územnímp|ánování a stavebním řádu

a)

(stavebnízákon), ve znění pozdějších předpisů, že soubor změn č. 2 územního p|ánu obce Blatec není V rozporu:
1' s Po|itikou územníhorozvoje Českérepub|iky, schvá|enou usnesením vlády Českérepub|iky
č' 561 ze dne 17.5.2006
2' se Zásadami územního rozvoje o|omouckého kraje, vydanýmiZastupite|stvem olomouckého
kraje usnesením č, vzlztl3zlz\aB ze dne zz,z.2oo1

3' se stanovisky dotčených orgánů
4. se stanoviskem Krajského úřadu o|omouckého kraje k návrhu souboru změny vydaným dne
25' 11,2008 pod čj. : KU}W70B07 lz009,

4. Zastupitelstvo obce tímto usnesením vydává:
a) vsou|adu s $ 6 odst' (5) písm. c) stavebníhozákona,

za použití$43 odst' (4)a 5 55odst. (2)
stavebního zákona, 5 13 a pří|ohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006, o územně ana|yticlcých Podkiadech, územně p|ánovací dokumentaci a způsobu evidence územně p|ánovací činnosti, $ 77L až
173 zákona č. 500/2004 Sb', správní řád, ve spojení s ustanovením $ 1BB odst' 3 a 4 slavebního zákona, formou
í obecné povahy

Zastupite|stvo obce tímto usnesením doporučuje:
a) prověřit v|astnictvía užitípozemků sousedních s pozemky parc. č. LO4l3 a56215v k.ú. B|atec
o něž byl projeven zájem na odkoupení.
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