Výpis usnesení č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rajnochovice ze dne 4. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Rajnochovice po projednání přednesených zpráv na svém zasedání dne 4. 5. 2020
v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.

Přijatá usnesení
Zastupitelstvo obce Rajnochovice:
A. Schválilo:
1)

Program dnešního zasedání zastupitelstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení návrhu na vydání změny č.1 Územního plánu Rajnochovice formou opatření
obecné povahy č.1/2020
Schválení technického dozoru na akci: „Obec Rajnochovice - prodloužení vodovodních
řadů obce Rajnochovice -TI 01 Rosošné a TI 02 Konec Rosošné“
Projednání nákupu budovy č.p. 7 včetně pozemku v k. ú. Rajnochovice
Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2019
Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Různé
Závěr

2)

Technický dozor za odměnu ve výši 30 000 Kč bez DPH, Ing. Vítězslava Študenta, na akci: Obec
Rajnochovice – prodloužení vodovodních řadů obce Rajnochovce – TI 01 Rosošné a TI 02 Konec
Rosošné.

3)

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

B. Zrušilo
1)

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019.

C. Konstatovalo
1)

Ověření ve smyslu s ustanovením §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, že návrh změny č. 1 Územního plánu
Rajnochovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem
krajského úřadu.

D. Vydalo
1)

Ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění o územně

analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy č. 1/2020 změnu č. 1 Územního plánu
Rajnochovice tak, jak je jeho text uveden v příloze.

E. Bere na vědomí
1)

Informace k nákupu budovy č. p. 7 včetně pozemku v k. ú. Rajnochovice.

F. Zvolilo:
1)

Jako ověřovatele zápisu pana Miroslava Frkala a Tomáše Idese

G. Určilo:
1)

Jako zapisovatele paní Hegarovou Michaelu.

Jaroslava Jurčová v.r.
……………………………………………

Jaroslava Jurčová, starostka obce

Antonín Uhřík v.r.
……………………………………………

Antonín Uhřík, místostarosta obce

