Městys Dřevohostice
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 19. 6. 2008 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 12. zasedání ZM Dřevohostice
materiál č.1: Kontrola usnesení zastupitelstva obce Dřevohostice ze dne 27. 3. 2008
materiál č 2: Převzetí dekretu městys v Parlamentu ČR
materiál č 3: Zpráva kontrolního výboru
materiál č 4: Zpráva finančního výboru
materiál č 5: Závěrečný účet obce Dřevohostice za rok 2007
materiál č 6: Záměr odprodeje pozemku p.č. 81/3 o výměře 85 m2 v k.ú. Dřevohostice
materiál č 7: Záměr odkoupit pozemek p.č. 526 o výměře 679 m2 a p.č. 508/4 o výměře 20 m2
v k.ú. Dřevohostice
materiál č 8: Změna č. 2 územního plánu obce Dřevohostice
materiál č 9: Delegování zástupce obce Dřevohostice na valnou hromadu VaK, a.s. Přerov
materiál č 10: Dotace z Olomouckého kraje
materiál č 11: Kontrola FÚ Přerov na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu r. 2007,
akce "Obec Dřevohostice – rekonstrukce ZŠ"
materiál č.12: Smlouva o zřízení společné jednotky požární ochrany
materiál č 13: Kontrola využití finančních prostředků na hospodaření v lesích
materiál č.14: Společenská akce „Dny městečka Dřevohostice“
Zastupitelstvo městyse rozhodlo
- schválit ověřovateli zápisu Danu Kociánovou a MUDr. Zdeňka Kubína
- schválit návrhovou komisi ve složení ing. Ladislav Foukal, Tomáš Doušek, Jiří Zbíral
- neschválit zařazení bodu Různé do programu 12. zasedání ZM Dřevohostice
- schválit program 12. zasedání ZM Dřevohostice
materiál č. 5: schválit Závěrečný účet obce Dřevohostice za rok 2007 bez výhrad
materiál č. 6: schválit záměr odprodeje pozemku p.č. 81/3 o výměře 85 m2 v k.ú. Dřevohostice
ing. Ladislavu Foukalovi
materiál č. 7: schválit záměr odkoupit poz.p.č. 526 o výměře 679 m2 a poz.p.č. 508/4 o výměře 20 m2
v k.ú. Dřevohostice za cenu 290,- Kč/m2 od majitelů Věra Šulcová, bytem Praha 3 –
Žižkov, Pod Javorem 2030/18, Marie a Ladislav Zmeškalovi, bytem Rožnov pod
Radhoštěm, Meziříčská 1649, Marcela a Zdeněk Zmeškalovi, bytem Dřevohostice,
Novosady 174, za celkovou kupní cenu 202 710,- Kč
materiál č. 8: A) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) SZ,
schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu obce Dřevohostice podle § 44 písmena
a) SZ.
Předmětem změny č. 2 ÚP bude
•
•
•
•
•

změna funkční plochy OV – plochy občanské vybavenosti na funkční plochu BO – bydlení
obecné – v rozsahu pozemku p.č. 507 – část.
změna funkční plochy Bn – bytová nízkopodlažní zástavba na funkční plochu BO – bydlení
obecné - pozemek p.č. 505
změna BO – bydlení obecné na plochu D – plochy dopravy parc. č.528
změna PO – orná půda na D – plochy dopravy p. č. 508/1,2 část
v lokalitě B4 přeřešení navrhovaných komunikačních sítí.

B) Zároveň zastupitelstvo městyse v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87
zákona č. 128/2000Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 6
odst.5 písm. f ) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , ve
vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst.1 tohoto zákona, určuje zastupitele, kteří
budou spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 2 ÚP:
Petr Dostál
a ing. Stanislav Pecha
materiál č.12: schválit uzavření smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí
Nahošovice za podmínek uvedených v předmětné smlouvě.
Zastupitelstvo městyse souhlasí
materiál č. 9: s usnesením z 33. schůze rady obce Dřevohostice konané dne 5. 5. 2008, bod č. 3/33,
ve kterém pověřuje místostarostu obce p. Petra Dostála k zastupování na řádné valné
hromadě fy. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. konané dne 16. 5. 2008.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
materiál č.1: Kontrola usnesení zastupitelstva obce Dřevohostice ze dne 27. 3. 2008
materiál č.2: Převzetí dekretu městys v Parlamentu ČR
materiál č.3: Zpráva kontrolního výboru
materiál č.4: Zpráva finančního výboru
materiál č.10: Dotace z Olomouckého kraje
materiál č.11: Kontrola FÚ Přerov na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu r. 2007,
akce "Obec Dřevohostice – rekonstrukce ZŠ"
materiál č.13: Kontrola využití finančních prostředků na hospodaření v lesích
materiál č.14: Společenská akce „Dny městečka Dřevohostice“

Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, 19. 6. 2008 v 18:50 hodin.

Petr Dostál
místostarosta městyse

vyvěšeno:
sňato:

23. 6. 2008
9. 7. 2008

Stanislav Skýpala
starosta městyse

