Městys Dřevohostice

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Dřevohostice
konaného dne 29. 3. 2012 od 17:00 hodin v zasedacím sále zámku
Zastupitelstvo městyse projednalo:
Program 10. zasedání ZM Dřevohostice
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Volba členů návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení zastupitelstva městyse
a) smlouva o zřízení věcného břemene pro CORUS TRADE s. r. o
5. Zpráva finančního výboru
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Návrh rozpočtu městyse Dřevohostice na rok 2012
8. Revokace usnesení ze 4. zasedání ZM dne 24.3.2011, materiál Č. 8
9. Záměr na směnu pozemku p. Č. 171/2 v k. Ú. Dřevohostice za část pozemku p. Č. 172
v k. Ú. Dřevohostice a záměr na odprodej zbývající části pozemku p. Č. 172 v k.ú. Dřevohostice
10. Revokace usnesení ze 7. zasedání ZM konaného dne 29.9.2011, materiál Č. 8
11. Záměr na odprodej části pozemku p. Č. 1139/4 - zahrada o výměře 676 rrr' v k. Ú. Dřevohostice,
oddělené geometrickým plánem z pozemku p. Č. 1139/1 v k. Ú. Dřevohostice a věcné břemeno
pro majitele pozemku městys Dřevohostice p. Č. 1139/1 - orná půda o výměře 1 216 rrr' k přístupu
na pozemek p. Č. 1139/4
12. Záměr na odprodej pozemků p. Č. 1259/82 o výměře 12 rrr', p. Č. 1256/4 o výměře 28 m",
p. Č. 1258/1 o výměře 402 m2 v k. Ú. Dřevohostice
13. Záměr na odprodej pozemků p. Č. 1251/19 o výměře 280 rrr', p. Č. 1251/20 o výměře 240 rrr' ,
p. Č. 1251/21 o výměře 259 ml, p. Č. 1251/22 o výměře 189 rrr', p. Č. 1251/23 o výměře 300 m2
v k. Ú. Dřevohostice
14. Záměr na odprodej pozemku p. Č. 74 o výměře 184 m", v k.ú. Dřevohostice
15. Revokace usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 14. 12.2011, materiál Č. 9
16. Odprodej pozemku p. Č. 81/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 rrr' v k. Ú. Dřevohostice
17. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a. s.
18. Přenesení pravomoci zastupitelstva městyse na radu městyse ve věci schvalování věcného
břemene u inženýrských sítí na pozemcích v majetku městyse Dřevohostice
19. Dodatek Č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby Č. 2012019 mezi Veolia Transport Morava a. s.
a městysem Dřevohostice
20. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dřevohostice za rok 2011
21. Zpráva Policie ČR o stavu veřejného pořádku na území městyse Dřevohostice
22. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu městyse Dřevohostice na volno časové aktivity dětí
a mládeže pro T. J. Sokol Dřevohostice
23. Návrh změny Územního plánu městyse Dřevohostice
24. a) pořízení Územního plánu městyse Dřevohostice
b) určení zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení Územního plánu
městyse Dřevohostice
25. Realizace protipovodňových opatření pro obce mikroregionu Moštěnka
26. Delegování zástupce městyse Dřevohostice na valnou hromadu VaK Přerov, a. s.
27. Žádost Římskokatolické farnosti Dřevohostice o finanční dotaci
28. Žádost T. J. Sokol Dřevohostice o finanční dotaci
29. Návrh změny Č. 4 Územního plánu městyse Dřevohostice
30. Diskuze
Závěr
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Zastupitelstvo městyse schvaluje:
- ověřovatele zápisu z 10. zasedání: Jaroslava Jančíka a Aleše Sigmunda
- návrhovou komisi ve složení: předseda Martin Josiek, členové Jaroslav Dopita, Tomáš Doušek
- rozšíření programu o materiál Č. 29 ávrh zrněny Č. 4 Územního plánu městyse Dřevohostice
- program 10. zasedání ZM Dřevohostice v předneseném znění včetně rozšíření o materiál Č. 29
Materiál

Č.

7: ZM schvaluje rozpočet městyse Dřevohostice na rok 2012 v předneseném znění

Materiál

Č.

8: ZM revokuje usnesení ze 4. zasedání ZM dne 24.3.2011,

materiál

Č.

8

Materiál Č. 9: ZM schvaluje záměr na směnu pozemku p.č. 171/2 v k.ú. Dřevohostice o výměře 101 m2
za část pozemku p.č. 172 v k.ú. Dřevohostice o výměře 101 rrr' a záměr na odprodej zbývající části
pozemku p.č. 172 o výměře 51 m2 ,v k.ú. Dřevohostice
Materiál

Č.

10: ZM revokuje usnesení ze 7. zasedání ZM dne 29.9.2011,

materiál

Č.

8

Materiál Č. 11: ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku p.č. 1139/4 - zahrada o výměře 676 m2
v k.ú. Dřevohostice, oddělené geometrickým plánem z pozemku p.č. 1139/1 v k.ú. Dřevohostice a věcné
břemeno pro majitele pozemku městys Dřevohostice p.č. 1139/1 - orná půda o výměře 1 216 rrr'
k přístupu na pozemek p.č. 1139/4
Materiál Č. 12: ZM schvaluje záměr na odprodej pozemků p.č. 1259/82 o výměře 12 rrr', p.č. 1256/4
o výměře 28 m", p.č. 1258/1 o výměře 402 rn? v k.ú. Dřevohostice.
Materiál Č. 13: ZM schvaluje záměr na odprodej pozemků p.č. 1251/19 o výměře 280 rn", p.č. 1251/20
o výměře 240 m", p.č. 1251/21 o výměře 259 m2, p.č. 1251/22 o výměře 189 ml, p.č. 1251/23 o výměře
300 m2 v k.ú. Dřevohostice.
Materiál

Č.

14: ZM schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č. 74 o výměře 184 m", v k.ú. Dřevohostice

Materiál

Č.

15: ZM stahuje materiál z programu jednání

Materiál Č. 16: a) ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 81/5-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2
v k.ú. Dřevohostice Ing. Ladislavu Foukalovi, Mlýnská 196, Dřevohostice za částku 45,-Kč/m2
b) ZM pověřuje starostu uzavřít a podepsat smlouvu na odprodej pozemku p.č. 81/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 rrr' v k.ú. Dřevohostice Ing. Ladislavu Foukalovi, Mlýnská 196,
Dřevohostice za částku 45,-Kč/m2
Materiál Č. 17: a) ZM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce a.s. na parcele Č. 246 v k.ú. Dřevohostice u objektu bývalého mlýna na
ul. Mlýnská
b) ZM pověřuje starostu podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. na parcele Č. 246 v k.ú. Dřevohostice u objektu
bývalého mlýna na ul. Mlýnská
Materiál Č. 18: ZM schvaluje přenesení pravomoci Zastupitelstva městyse Dřevohostice na Radu
městy se Dřevohostice ve věci schvalování věcného břemene u inženýrských sítí na pozemcích v majetku
městyse Dřevohostice
Materiál Č. 19: a) ZM schvaluje Dodatek Č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby Č. 2012019 mezi
Veolia Transport Morava a. s. a městysem Dřevohostice
b) ZM pověřuje starostu podepsat Dodatek Č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby
Č. 2012019 mezi Veolia Transport Morava a. s. a městysem Dřevohostice
Materiál Č. 22: ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 6 300,- Kč pro T. 1. Sokol Dřevohostice,
tenisový oddíl na celo sezónní soutěž o tenisového Mistra Dřevohostic v kategoriích od 10 let do 15 let
z rozpočtu městyse Dřevohostice na volnočasové aktivity dětí a mládeže
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Materiál Č. 23: ZM schvaluje návrh změny územního plánu na parcele Č. 348/1 v k.ú. Dřevohostice,
tj. změna označení parcely z Zv - veřejná zeleň na Bo - bydlení obecné, o kterou zažádal Ing. Radek
Stoklásek, bytem Nová Hradečná 231, zařadit do materiálu pro nový územní plán městyse Dřevohostice
Materiál Č. 24: a) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, podle ustanovení § 6 odst.5 písm.a) zákona
Č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů,
schvaluje podle ust. § 44 písmo a) stavebního zákona pořízení Územního plánu Dřevohostice
b) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, §83, § 87
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle ust. § 6 odst.5, písm.f)
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů,
ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 tohoto zákona, určuje zastupitele Petra Dostála, který
bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územního plánu Dřevohostice.
c) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice schvaluje ukončení pořizování změny
1
Územního plánu obce Dřevohostice, a to z důvodu schválení pořízení nového územního plánu.
d) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice nadále souhlasí, aby pozemek p.č. 1247 o ploše
9036 rrr' byl zatříděn z plochy Zv - veřejná zeleň na Vo - vodní plochy a toky, tak jak bylo schváleno na
jednání zastupitelstva dne 7. 4. 2011, viz. pořízení změny ÚP Č. 3.
č.

Materiál č. 25: ZM schvaluje částku 256 090,- Kč pro úhradu výše spoluúčasti městyse Dřevohostice na
"Realizaci protipovodňových opatření pro obce mikroregionu Moštěnka".
Materiál Č. 26: ZM deleguje starostu Stanislava Skýpalu jako zástupce městyse Dřevohostice na valnou
hromadu VaK Přerov, a.s.
Materiál Č. 27: ZM schvaluje finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Dřevohostice ve výši
15000,- Kč
Materiál Č. 28: ZM schvaluje finanční příspěvek na zajištění provozu sokolovny pro T. J. Sokol
Dřevohostice ve výši 60 OOO,-Kč.
Materiál Č. 29: 1) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písmo a) zákona
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních
předpisů, schvaluje v souladu s ust. § 44 písmo a) stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů
pořízení Změny
4 územního plánu obce Dřevohostice.
Předmětem změny bude na pozemku p.č. 1216/3 nebo jeho části vymezit plochu zastavitelného území pro
funkci bydlení tak, aby zde bylo možno umístit plnohodnotnou stavbu rodinného domu.
2) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83, § 87
zákona
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 6 odst. 5 písmo f)
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst. 1 tohoto
zákona, určuje zastupitele Petra Dostála, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při
pořizování Změny
4 územního plánu obce Dřevohostice.
3) Zastupitelstvo městyse Dřevohostice rozhodlo, že finanční náklady, spojené
s pořízením Změny č. 4 územního plánu, ponesou žadatelé manželé Gadasovi, bytem Dolní Nětčice 29.
č.

č.

č.

č.

Usnesení bylo přečteno a odsouhlasena obsahová shodnost s průběhem jednání.

V DřevohostiC~:

29.)2012 v 19.22 hod.

ft~p

.-------.....

Stani av Skýpala
starosta městyse

místo starosta městyse

vyvěšeno:

- 4 -04- 2012

sňato:
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