OBEC STŘÍBRNICE
Usnesení č. 25
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Stříbrnice konaného dne 27.1.2014
Po schválení programu zastupitelstvo projednalo:
1. Ceník služeb knihovny
2. Záměr č. 17
3. Mikroregion Střední Haná – změna Stanov
4. Oprava povrchu víceúčelového hřiště
5. Ukončení licence pro Windows XP
6. Prodej malotraktoru MF-70 – Záměr č. 16
7. Nařízení vlády ze dne 18.12.2013 – odměňování zastupitelů
8. Plán rozvoje obce do r. 2015
9. Zadání Územního plánu
10. Žádost o poskytnutí příspěvku v rámci POV
11. Informace
12. Diskuze
Zastupitelstvo po projednání:
25-1

schvaluje ceník služeb knihovny

25-2

schvaluje pronájem místnosti u jeviště jako zkušebny hudebníků

25-3

schvaluje změnu Stanov Mikroregionu v čl.6 a čl. 7

25-4

schvaluje opravu povrchu víceúčelového hřiště a vybralo firmu EKKL Kroměříž

25-5

schvaluje nákup nového počítače

25-6

schvaluje prodej malotraktoru MF-70

25-7

schvaluje odměnu starostovi obce ve výši 15.669,-Kč s platností od 1.2.2014

25-8

schvaluje Plán rozvoje obce do r. 2014 s výhledem do r. 2018

25-9

Zastupitelstvo obce projednalo:

1.
2.

návrh Zadání Územního plánu Stříbrnice
důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení
k návrhu Zadání Územního plánu Stříbrnice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Důvodovou zprávu k usnesení včetně její přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení
k návrhu Zadání Územního plánu Stříbrnice.

Zastupitelstvo obce schvaluje
-2jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust.
§ 47 odst. 5 tohoto zákona, podle ust. § 35 odst. 2 a ust. § 84 odst. 2 písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů
Zadání Územního plánu Stříbrnice v celém rozsahu předloženého návrhu.
25-10 schvaluje podání Žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci POV,
bere na vědomí účast starosty obce na semináři k tomuto tématu
25-11 bere na vědomí informace podané starostou obce a
schvaluje nákup GEO-portálu po upřesnění podmínek
25-12 starosta odpověděl na dotazy občanů, které se týkaly dokončení výstavby cesty
a mostu, úpravy okolí sochy Panny Marie a dokončení osvětlení.

Ve Stříbrnicích 28.1.2014

Miroslav Vincourek
Místostarosta

Mgr. Václav Dvořáček
starosta obce

