
Usnesení č. 6/2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Zvěstov
konaného dne 29.6.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zastupitelé schvalují prodej pozemku č.parc. 1961v k.ú. Zvěstov o výměře
870 m2.

2. Zastupitelé schvalují prodej částí pozemků v k.ú. Libouň 690/3 -69m2, 690/5-
143m2, 690/15-40m2, 690/16-44m2, 690/17-cca300m2 a st.61/2-lm2, 69/2-
lm2, 71/3-110m2, 58/3-63m2, 68/3-37m2, a 62/3-21m2. Vše v areálu ZD -
vypořádání vztahů - směny.

3. Zastupitelé schvalují prodej částí pozemků v k.ú. Zvěstov č.parc. 2044/1-
cca500m2,2015-cca60m2 a st.37/9-382m2. Vše v areálu ZD-vypořádání
vztahů - směny

4. Zastupitelé schvalují koupi pozemku v k.ú. Zvěstov č.parc. 919/3-1156m2.

5. Zastupitelé berou na vědomí stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR ze dne 13.5.2022 k pořízení změny územního plánu.

6. Zastupitelé berou na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského
kraje ze dne 6.6. 2022 k pořízení změny územního plánu.

7. Zastupitelé schvalují v souladu s ust.§ 6 odst. 5 písm. a),§ 44, § 55 a násl.
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění o pořízení Změny č.1 územního plánu Zvěstov jejímž obsahem bude
prověření návrhů na změnu dle předloženého materiálu-přílohy.

8. Zastupitelé schvalují, že Změna č.1 územního plánu Zvěstov bude pořízena
tzv. zkráceným postupem podle ust.§ 55a a násl. stavebního zákona.

9. Zastupitelé schvalují v souladu s ust. § 55a odst. 6 stavebního zákona, že
pořízení Změny č.1 územního plánu Zvěstov je s finanční spoluúčastí
jednotlivých jejích navrhovatelů.

IO.Zastupitelé schvalují v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona
žádost obce Zvěstov o pořízení Změny č.1 územního plánu Zvěstov-Městským
úřadem Votice, Odborem výstavby, územního plánování a životního
prostředí, jako příslušným úřadem územního plánování.



11.Zastupitelé schvalují, že určeným zastupitelem obce Zvěstov pro spolupráci
při pořizování změny územního plánu je starosta obce pan Babický Karel.

12.Zastupitelé schvalují podpis smlouvy o dílo na zpracování Změny č.1
územního plánu Zvěstov se zhotovitelem Relax M.A.A.T. s.r.o. Tábor.

13.Zastupitelé schvalují výběr nejvhodnější nabídky provedený Mikroregionem
Voticko ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Zvěstov- oprava hřbitovního oplocení." a souhlasí s podpisem smlouvy o
dílo s Re In s.r,o. Mladá Vožice.

14.Zastupitelé schvalují navýšení ceny vodného ve Šla pánově (provozováno VHS
Benešov) od 1.7.2022 na 35,90/ m3 včetně Dph z důvodu navýšení ceny
elektrické energie.

15.Zastupitelé berou na vědomí zprávu starosty z jednání členské schůze
Mikroregionu Voticko.

Ve Zvěstově dne 30.6.2022

ověřovatelé :

starosta : ť v---"'


