Zápis č. 3/2012
ze zasedání Zastupitelstva obce Javorník konaného dne 23.4.2012
Zahájení:
18:00 hodin
Ukončení:
19:00 hodin
Ověřovatelé zápisu: P. Odstrčilová, L. Bednář
Přítomni:
M. Janderová, V. Čechal, P. Odstrčilová, F. Havlíček,
B. Bulvová, Z. Bouška, M. Janková, L. Bednář, M. Obr
Omluveni:

Program:
1. Určení zapisovatele
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Územní plán obce Javorník
5. Dispozice s majetkem obce
6. Různé
1. Určení zapisovatele
- řídící zasedání Z. Bouška určil zapisovatelem Marii Janderovou
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schválilo program zasedání zastupitelstva obce
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

3. Schválení ověřovatelů zápisu
- zastupitelstvo schválilo za ověřovatele zápisu P. Odstrčilovou a L. Bednáře
Pro:

9

Proti: 0

Zdrželo se:

0

4. Územní plán obce Javorník
-

-

-

MěÚ Svitavy, odbor výstavby, jako pořizovatel Územního plánu Javorník předkládá
Zastupitelstvu obce Javorník v souladu s ustanovením § 54, odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění návrh vydání
Územního plánu Javorník (s textem PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU byli zastupitelé seznámeni)
zastupitelstvo bylo také seznámeno s úplným „Návrhem rozhodnutí o námitkách a
vypořádání připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Javorník (upravený a
posouzený)“
Zastupitelstvo obce Javorník:
a) schvaluje rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek dle návrhu (usn. č.
3/2012-4a)
b) vydává v souladu s § 6, odstavec (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád formou opatření obecné povahy
Územní plán Javorník (usn. č. 3/2012-4b)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

5. Dispozice s majetkem obce
- na minulém zasedání schválilo zastupitelstvo záměr prodeje p.p. č. 370/2 o výměře 288 m 2
-

(jde o část dlouhodobě užívaného pozemku Peňázovými jako součást jejich zahrady)
záměr byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce
2
zastupitelstvo schválilo prodej p.p. č. 370/2 o výměře 288 m manželům Kišacovým za cenu
2
35 Kč/m , poplatky spojené s realizací smlouvy vč. daně z převodu nemovitosti hradí
v souladu s dřívějším rozhodnutím kupující (usn. č. 3/2012-5)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

6. Různé
a) Revokace usnesení 1/2012-7b ze dne 13.2.2012
- dne 13.2.2012 schválilo zastupitelstvo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a.s., která se týká návrhu trasy kabelového vedení VN pro
plánovanou trafostanici v obci Javorník
- protože při jednání s dalšími vlastníky pozemků, po kterých má vést nové vedení VN, nedošlo
k dohodě, je předložen nový návrh
- obec se vyjadřuje pouze k vedení VN po pozemcích obce, které bude vedeno v zemi
- zastupitelstvo schválilo uzavření upravené smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi obcí Javorník a ČEZ Distribuce (usn. č. 3/2012-6a)
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

b) Informace o provedené kontrole OSSZ Svitavy
- dne 12.4.2012 byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti
- při kontrole nebyla zjištěna žádná závada
- zastupitelstvo vzalo na vědomí protokol č. 249/12/668 o provedené kontrole OSSZ ve
Svitavách ze dne 12.4.2012, která konstatovala, že nebyla zjištěna žádná závada
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

c) Řešení bezpečnosti na místních komunikacích – dopis ing. Neumana
- p. Čechal podal informaci o plnění úkolu ze zasedání zastupitelstva dne 13.2.2012
- je domluvena prohlídka místních komunikací k posouzení bezpečnosti účastníků silničního
provozu s policistou Ing. Pavlišem (dopravní inženýr, který má na Policii ČR dopravní
bezpečnost na starosti) – Z: p. Čechal
- návrh opatření bude následně předložen zastupitelstvu
- starosta bude o způsobu řešení informovat ing. Neumana
Pro:

9

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Zapsal: Marie Janderová

Starosta: Zdeněk Bouška

Ověřovatelé zápisu:
Pavla Odstrčilová

Ladislav Bednář

