ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 13.1.2008
č. 13
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 13.1.2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :
Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 10.00 hod za přítomnosti 4 členů zastupitelstva, 3
členové byly řádně omluveni Šebesta Zdeněk nemocen, Ing.Dostalík Tobiáš služebně v zahraničí
a Vlček Jaroslav dovolená
Starosta pověřil :
Předsedajícího Ing. Sehnulu Lubomíra
Určil Zapisovatele zápisu Filipko Jaroslava
Ověřovatele zápisu Nováka Josefa , Ing. Dostála Antonína
1. Projednání a schválení programu zasedání
(1) Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání ve znění navrženém
starostou obce :
1. Zahájení.
2. Projednání a schválení rozpočtových změn Obce
3.Projednání a schválení změny č. 5 uzemního plánu obce Podolí.
4.Různé
5.Organizační záležitosti
6.Závěr
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro : 4, Filipko, Dostál, Novák, Sehnula
Zdržel se : nikdo
Proti : nikdo
• Usnesení č. 1/13-08 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
2. Projednání a schválení rozpočtových změn
Důvodová zpráva:
Dle zákonných podmínek účetnictví a Zákonu o obcích je stanoveno , že v případě kdy
nastanou rozdíly mezi příjmy a výdaji v průběhu roku které nastanou v schváleném rozpočtu
obce musí být tyto rozdíly upraveny a znovu schváleny .
Rozprava :
Zastupitelé obdrželi opravené rozpočtové změny příjmu a výdajů, celkovou informaci přednesl
Sehnula,Prudilová a doplnil Dostál.

(1) Zastupitelstvo schvaluje předložené úpravy rozpočtu pro rok 2007
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro : 4, Filipko, Dostál, Novák, Sehnula
Zdržel se : nikdo
Proti : nikdo
• Usnesení č. 2/13-08bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3. Projednání a vydání změny č. 5 územního plánu obce Podolí .
Zastupitelstvo obce projednalo:
1. návrh Změny Č. 5 územního plánu obce Podolí, zpracovaný Ing. arch. Vandou Ciznerovou, v
březnu 2007, pod zakázkovým číslem 02-2007,
2. návrh opatření obecné povahy Č. 01/2008, kterým se vydává Změna Č. 5 územního plánu
obce Podolí,
3. důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny Č. 5 územního plánu obce Podolí včetně její
přílohy Č. 1 - 3.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny Č. 5 územního plánu obce Podolí včetně její
přílohy 1 - 3.
Zastupitelstvo obce vydává
1.

po ověření podle ust. § 54 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny Č. 5
územního plánu obce Podolí není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů ani se stanoviskem krajského úřadu,

2.

podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů za použití
ust. § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s
ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a její přílohy č
7 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ust. § 171 a následujících
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm.
x) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Změnu Č. 5 územního plánu obce Podolí formou opatření obecné povahy Č. 01/2008 v celém
rozsahu předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce zajistit u projektanta vypracování dokumentace vydané Změny Č. 5 územního
plánu obce Podolí ve čtyřech vyhotoveních a zajistit u pořizovatele jejich opatření záznamem o
účinnosti ve smyslu ust. § 14 odst. 1 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro : 4, Filipko, Dostál, Novák, Sehnula
Zdržel se : nikdo
Proti : nikdo
• Usnesení č. 3/13-08 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Různé
Do diskuze se přihlásili : Sehnula, Novák, Běhal František,Dostál
Starosta obce dal příkaz k zahájení inventarizace majetku obce.
Novák informoval o připravovaném setkání důchodců obce Podolí
Běhal František vznesl dotaz na vyměření obecního pozemku nad přehradou. Na místě mu bylo
odpovězeno Dostálem a Sehnulou.
Sehnula informoval o došlé poště.
5. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání byl stanoven dle potřeby na období po 21. 1. 2008.
6. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 10.50h.
Za správnost výpisu :

……………………………………………
ing. Lubomír Sehnula – starosta obce ,

…. ……………………………………………….
zapisovatel Filipko Jaroslav

............................................................
Ověřovatelé: Novák Josef

..................................................................
ing. Dostal Antonín

