- 6 Soupis usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko,
.
konaného dne 19.9.2018
.
č. 22 – 344 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Doplněný program 22. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 19.9.2018.
č. 22 – 345 - Zastupitelstvo obce volí :
Návrhovou komisi pro přípravu souhrnného usnesení 22. zasedání Zastupitelstva obce
Dubicko ve složení Bc. Mikuláš Kolčava a pan Miroslav Rýznar.
č. 22 – 346 - Zastupitelstvo obce volí :
Ověřovatele zápisu 22. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ve složení pan Josef Sobotík a Ing. Josef Křížek.
č. 22 – 347 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Kontrolu zápisu a usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 27.6.2018.
č. 22 – 348 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Informaci o činnosti Rady obce Dubicko za uplynulé období.
č. 22 – 349 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Rozpočtová opatření obce Dubicko - změnu schváleného rozpočtu obce Dubicko na rok
2018- 7., 8., 9., 10., 11., 12. – přijatá Radou obce Dubicko na základě pověření Zastupitelstva obce Dubicko.
č. 22 – 350 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dubicko, a to zkráceným postupem pořizování
změny územního plánu v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Změna č. 1 Územního plánu Dubicko
bude pořizována z vlastního podnětu obce.
O pořízení změny č. 1 ÚP Dubicko bylo rozhodnuto na podkladu předložených stanovisek dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, bez kterých není možné o pořízení
změny ÚP rozhodnout. Jedná se o stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství s vyloučením významného vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a o stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje,
Odboru životního prostředí a zemědělství s vyloučením posouzení návrhu změny
z hlediska vlivů na životní prostředí č. j. KUOK 61439/2018 ze dne 04.06.2018 a č. j.
KUOK 92316/2018 ze dne 29.08.2018. Z uvedených stanovisek nevyplynula potřeba posouzení vlivů na životní prostředí ani požadavek na zpracování variant řešení.
Obsahem Změny č. 1 Územního plánu Dubicko bude následující:
• převedení části zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech Z05 z II. etapy do
I. etapy (cca 2,3 ha);
• vymezení nové zastavitelné plochy rekreace se specifickým využitím o rozloze cca
2000 m² na pozemku parc. č. 206 v návaznosti na stabilizovanou plochu vymezenou
Územním plánem Dubicko;
• rozšíření zastavitelné plochy Z18 na pozemky parc. č. 181/1 a 181/2 (cca 1800 m²).
č. 22 – 351 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva obce Dubicko ze dne 19.9.2018.
č. 22 – 352 - Zastupitelstvo obce schvaluje :
Poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce Mgr. Václavu Hamplovi ve výši 10.000,Kč, za splnění zvláště významného úkolu obce „Oslav 100 let od vzniku Československé
republiky“, spojené se zajištěním a odhalením busty armádního generála Bohumila Bočka.

- 7 č. 22 – 353- Zastupitelstvo obce ukládá :
Radě obce Dubicko řešit stavbu parkovacích míst pro pracovníky Základní školy Dubicko.
Termín : průběžně
Odpovídá : Mgr. Václav Hampl. starosta

Josef S o b o t í k
místostarosta

Mgr. Václav H a m p l
starosta

