0bec Kunějovice
j.: uz-zs-oslvZZo-14-03/2014-Lu,

příloha č. 2 Záplsu (Z-03/vZZo-14-03/2014)

14.03.2014

UsNESENÍ

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice konaného L4.3.2014

Hlasování o usnesení

Přítomttí zastupitelé
Předsedaj ici : Miloslav Novák

starosta

pío

protl

zdžel se

Ověřovatel: Marek Ludvik

místostarosta

4

0

0

Ivana Tomášková

člen

Ověřovate|

:

Vladimir Habart

Usnescní

|

přijafo

člen

Přítomni: dle prezenčnílistiny 4 členi zastupitelstva, 2 hosté

Zastupitelstvo obce po projednání:

1)

schvaluie:

a'116103114 -

Upravený program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice (w-olnzzo-14-03l2014

ze dne L4.3. 2014)
4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, I. Tomášková, V. Habart, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
b) 17/03/14 - Ověřovatele Zápisu z3, zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, I. Tomášková, V. Habart, 0 proti, 0 zdržel se

- Provedení změn

Schváleno čtyřmi hlasy

v původním návrhu Územního plánu Kunějovice
Pozemky budou uvedeny do souladu se stávajícím stavem - některé pozemky byly nově
převedeny z ploch zemědělských do ploch lesních. Bude prověřena možnost vyjmutí pozemků z návrhu
zastavitelných ploch v návrhu územníhoplánu Kunějovice a jejich nahrazení novými v souladu s potřebami
obce. Změny se týkaií lokalit:
Vyjmutípozemků z BI-N lokalita Z7: částp. č. 68817,Z7:735-739 (pK), Z4:2111 _2819,26:53611,
ZI3: 817, ZL2:803, 804
z ZV-N
část p. č, 688/2, 803
Zařazení nových pozemků do BV-N: p. č. 801 ,453lI2
do NL-S: 453113les, 536/9 |es, 63419 les
4 členi ZO pro: M. Novák, M. Ludvík, I. Tomášková, V. Habart, 0 proti, 0 zdržel se
Schváleno čtyřmi hlasy
c) 18/03/14

a

Obec Kunějovice
].: UZ-25-03lVZZ0-14-03/2014-Lu, příloha č. 2 Zápisu (Z-a3NZZ1-14-03l20l4)

14.03.2014

2) bere na vědomí:

a) 19103114 - Plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva č. 0ll02l14 * 15l02l14
Bez připomínek
b) 2a/W/14 - Zápis z jednáni na podkladě podání Petice proti ústavbě inženýrských sítív chatové osadě
Pod Hřebenskem, konaného dne 3, 3.2aru
Navědomí
c) 2ll03l14 - VÚ z registru obyvatel agendového informačního systému evidence obyvatel Na vědomí
d) 22/03/14 -Nabídku nazpracování prukazů energetické náročnosti budov
Na vědomí
e) 23/03114 - Hospodářské výsledky v obecním lese za rok 2013
Na vědomí
í) 24/03114 - Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru SÚHO
Na vědomí
i) 25l03/t4 - Harmonogram úkolůa lhůt pro volby do Evropského parlamentu
Na vědomí
j\ 26103/14 - Žádost o údržbujavorů, M. Lówyová
Na vědomí
ověřovatelé:

Vtadimír Habart

lL

/,,".t /'4 ,u

yurek

Ludvík #* {*

i,fr^o

/_-

starosta:

V Kunějovicích dne: l4.března2a14
ZaloŽenona Úřední desce dne: 14, 3.2014//schváleno: ] l-;. zo{i
Založlla,jménoapodpis: Ludvíková/EúD-O7t03/]1't-.'=+ n

tčinnost od: 14,

3.2014

Datum sejmutí z úřednídesky dne: 31. 3.201T
,/
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzujícízveřejnění, r,yvěšení a sejmutí dokumentu:

Vytvořeno: 14. 3. 20l4| Zveřejněno způsobem umožňujícídálkový přístup po dobu 15 dnů od: 14

Digitally signed
Name: Helena
Ludvíková
Date: 14.03.2014
20:49:2a

3.2011

u

UPozorněnÍ: Zveřejněný text usnesení ZoK je upravenou verzí dokumentu z důvodu dodrženípřiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajůpodle zákona č. 10l/2000 Sb., o ochraně osobních údajův platném
znéní.Osobní údaje §zic§ch osob jsou k nahlédnutí v usnesení na OÚ Kunějovice.
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Počet listů: 2
Počet výtisků: 1

Čislo q;tisku:.iediný

Za správnost: Helena Ludvíková
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