Městys Dřevohostice
Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 18. 12. 2008 od 17:00 hodin v sále místního kina
Zastupitelstvo městyse projednalo
Program 14. zasedání ZM Dřevohostice
materiál č.1: Kontrola usnesení zastupitelstva městyse Dřevohostice ze dne 25. 9. 2008
materiál č 2: Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu městyse na rok 2008
materiál č.3: Přenesení pravomoci na Radu městyse Dřevohostice ke schválení rozpočtového
opatření č. 3 rozpočtu městyse na rok 2008
materiál č.4: Rozpočtové provizorium na začátek roku 2009 do schválení rozpočtu na rok 2009
materiál č.5: Žádost Euro Group Moravia, s. r. o. o odkup pozemku p.č. 681 v k.ú. Domaželice
materiál č.6: Žádost Ing. Miloslava Kácela, Domaželice 153 o odkup pozemků p.č. 644 a 646
v k.ú. Domaželice
materiál č.7: Odprodej pozemku p.č. 81/3 o výměře 85 m2 Ing. Ladislavu Foukalovi, Mlýnská 196,
Dřevohostice
materiál č.8: Doplnění usnesení z 21. zasedání ZO Dřevohostice z 21. 9. 2006, materiál 7b,
o důvodovou zprávu
materiál č.9: Směrnice č. 3/2008 pro tvorbu a použití sociálního fondu
materiál č.10: Projednání Strategického plánu Leader (SPL) pro období 2008 – 2013
materiál č.11: Zpráva kontrolního výboru č. 12 o využití dotací neziskovým organizacím za rok 2008
a zpráva kontrolního výboru č. 10
materiál č.12: Výsledek hospodaření MŠ Dřevohostice za rok 2008
materiál č.13: Obecně závazná vyhláška městyse Dřevohostice č. 1/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálního odpadu
materiál č.14: Návrh Zadání změny č. 2 územního plánu městyse Dřevohostice včetně důvodové
zprávy
materiál č.15: Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku městyse Dřevohostice
materiál č.16: Cyklostezka mikroregionu Moštěnka - I. etapa
materiál č.17: Projednání návrhu na ocenění občanů
materiál č.18: Žádost o zajištění dopravní obslužnosti k tenisovému areálu
materiál č.19: Diskuze
materiál č.20: Usnesení
Zastupitelstvo městyse rozhodlo
- schválit ověřovateli zápisu Ivanu Kopečnou a Jaroslava Dopitu
- schválit návrhovou komisi ve složení Ing. Stanislav Pecha, Josef Kotek, Ladislav Sigmund
- schválit zařazení bodu Zpráva kontrolního výboru č. 10 do materiálu č. 11
- schválit program 14. zasedání ZM Dřevohostice
materiál č. 2: schválit rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu městyse na rok 2008 v předneseném znění
materiál č. 3: schválit přenesení pravomocí Zastupitelstva městyse Dřevohostice na provedení
rozpočtového opatření č. 3 k 31.12. 2008, na Radu městyse Dřevohostice. Rozpočtové
opatření č. 3 bude přílohou k závěrečnému zhodnocení rozpočtu za rok 2008
materiál č. 4: schválit rozpočtové provizorium pro začátek roku 2009 ve výši 1/12 rozpočtu roku
2008 na každý měsíc do schválení rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2009.
materiál č. 5: neschválitodprodej pozemku v majetku městyse Dřevohostice p.č. 681v k.ú.
Domaželice fy Euro Group Moravia, s.r.o
materiál č. 6: neschválit odprodej pozemku v majetku městyse Dřevohostice p.č. 644 a 646
v k.ú. Domaželice Ing. Miloslavu Kácelovi, Domaželice 153.
materiál č. 7: schválit prodej pozemku p.č. 81/3 v k.ú. Dřevohostice o výměře 85 m2 Ing. Ladislavu

Foukalovi, Mlýnská 196, Dřevohostice za částku 55,- Kč/m2.
materiál č. 8: a) schválit prodej pozemku p.č. 996/1 v k.ú. Dřevohostice o výměře 1257 m2 za 1,- Kč
do majetku Římskokatolické farnosti Dřevohostice s tím, že kupující uhradí náklady
prodávajícího spojené s prodejem pozemku.
b) ZM zdůvodňuje prodej pozemku za 1,- Kč tím, že pozemek je užíván a ošetřován
a upravován Římskokatolickou farností Dřevohostice již několik desetiletí
a prodávající nehodlá v současné a ani v budoucí době tento pozemek využívat
pro své účely
materiál č. 9: schválit směrnici městyse Dřevohostice č. 3/2008 pro tvorbu a použití sociálního fondu.
Účinnost směrnice je od 1.12. 2008
materiál č.10: a) že souhlasí se zařazením území městyse Dřevohostice do územní působnosti
MAS – Partnerství Moštěnka, o. s.
b) ZM bylo seznámeno s integrovanou strategií rozvoje „My svět“ a se Strategickým
plánem Leader “Sedm statečných fiší pro Moštěnku“ pro období 2008 – 2013
c) že zmocňuje starostu Stanislava Skýpalu a místostarostu Petra Dostála
k zastupování městyse Dřevohostice v MAS - Partnerství Moštěnka, o. s.
materiál č.11: schvaluje Zprávu kontrolního výboru č. 12 a Zprávu kontrolního výboru č. 10
v celém rozsahu
materiál č.12: schválit hospodářský výsledek za rok 2008 MŠ Dřevohostice, který je nulový.
materiál č.13: schválit Obecně závaznou vyhlášku městyse Dřevohostice 1/2008 „O místním
poplatku za provoz systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání
a odstraňovaní komunálního odpadu
materiál č.14: ZM projednalo
1. návrh Zadání změny č. 2 územního plánu městyse Dřevohostice.
2. důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového
řízení k návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu městyse Dřevohostice.
ZM vzalo na vědomí důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení
připomínkového řízení k návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu městyse
Dřevohostice.
ZM schvaluje jako příslušné podle ust. § 6, odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. § 55, odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů tj. podle
ust. § 47, odst. 5 tohoto zákona, a ust. § 84, odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zadání změny č. 2 územního
plánu městyse Dřevohostice v celém rozsahu předloženého návrhu.
materiál č.15: schválit Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku městyse
Dřevohostice
materiál č.16: a) ZM bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje ji s předloženým projektovým
záměrem „Výstavba páteřní cyklostezky MR Moštěnka 1. etapa“ - jejíž trasa
povede přes katastrální území městyse Dřevohostice.
b) ZM bere na vědomí důvodovou zprávu a schvaluje spolufinancování přípravy
projektové dokumentace pro projektový záměr – výstavba 1. etapy páteřní
cyklostezky MR Moštěnka
materiál č.17: a) udělit Plaketu městyse Dřevohostice
Marii Janovské
Olze Velické
Františkovi Zlámalovi – in memoriam
b) udělit Pamětní list Mgr. Jiřímu Jakubálovi
Miloši Kvasnicovi
Mgr. Haně Sedlářové
Věre Hradilové
Simoně Vybíralové

ZM pověřuje Radu městyse Dřevohostice vypracovat Pravidla pro oceňování občanů
Dřevohostic a tento materiál předložit k projednání ZM do konce I. čtvrtletí 2009.
materiál č.18: schválit současný stav řešení dopravní obslužnosti k tenisovému areálu.
Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí
materiál č.1: Kontrola usnesení zastupitelstva obce Dřevohostice z 13. zasedání ZM Dřevohostice
Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.
V Dřevohosticích, 18. 12. 2008 v 19:15 hodin.

Petr Dostál
místostarosta městyse

vyvěšeno:
sňato:

19. 12. 2008
5. 1. 2009

Stanislav Skýpala
starosta městyse

