OPIS usnesení, místo osobních údajů znaky XY.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 3. 2017 ve Vílově
Usnesení č. 11/1:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s městysem Koloveč na uzavření školského
obvodu pro základní školu.
Usnesení č. 11/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s obcí Úsilov na uzavření školského obvodu
pro mateřskou školu.
Usnesení č. 11/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0011103/VB/1
„Černíkov, p.č. 119/10, DO-kNN-změna č.1“.
Usnesení č. 11/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Vílov p.č. 784/15, Do-kNN
č. IP-12-0004736/2.
Usnesení č. 11/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016, včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, s výhradami.
Usnesení č. 11/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní zvěrku obce za rok 2016. Hospodářský výsledek ve výši
1 610 153,60 Kč bude převeden na účet 432.
Usnesení č. 11/7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci k 31. 12. 2016.
Usnesení č. 11/8:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem areálu koupaliště Úžlebec p. Květoslavu Novému,
IČO 45414068, bydlištěm Plzeňská 561, 333 01 Stod, na dobu od 1.5. 2017 – 31. 10. 2018.
Výše nájmu je stanovena 1000,-- Kč a záloh na energie 2000,-- Kč za měsíce 5-10/2017 a
měsíce 5-10/2018.
Usnesení č. 11/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy n poskytnutí dotace z rozpočtu
obce na r. 2017 s Oblastní charitou Klatovy, IČO: 66388830, zastoupenou Bc. Marií
Malkusovou, ve výši 2 000,-- Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty.
Usnesení č. 11/10
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 9/3 ze dne 12. 9. 2016.

Usnesení č. 11/11:
Zastupitelstvo obce:
I. projednalo
návrh ÚP Černíkov, zpracovaného Ing. arch. Petrem Vávrou, Studio KAPA Praha
II. zjišťuje, že
1)
návrh územního plánu obce vychází z Politiky územního rozvoje ČR a Zásad
územního rozvoje Plzeňského kraje.
2)
návrh územního plánu obce byl vyhotoven podle pokynů schváleného zadání,
na základě výsledků z jeho projednání, provedeného podle § 47 zák.č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/. V zadání ÚP nebylo požadováno
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh Územního plánu Černíkov byl
v souladu s § 50 (společné jednání) a § 52 (veřejné projednání) stavebního zákona vystaven a
projednán, v této lhůtě mohl každý uplatnit své připomínky.
3)
vystavení návrhu územního plánu bylo řádně oznámeno, v předepsané lhůtě
nebyly převzaty žádné připomínky ani námitky vlastníků nemovitostí, jejichž práva jsou
navrženým řešením dotčena, nebyly uplatněny ani připomínky orgánů územního plánování
sousedních územních obvodů. V předepsané lhůtě byly uplatněny 2 připomínky na úpravu ze
strany dotčených orgánů : KÚPK ŽP ZPF (zastavitelná plocha vymezena na půdách II. třídy
ochrany) + KHSPK, úp Domažlice (ochrana před hlukem z dopravy tak, aby v chráněných
venkovních prostorech staveb byly dodrženy hygienické limity hluku) = návrh ÚP Černíkov
byl upraven.
III. vydává
v souladu s § 6 odst. 5 písm.c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona Územní plán Černíkov – Územní plán
Černíkov zpracovaný v listopadu 2016 je nedílnou součástí tohoto usnesení. Originály
stanovisek dotčených orgánů, správců sítí a ostatních připomínek jsou uloženy u OVÚP MěÚ
Klatovy.

Dne:
…………………………………………….
Jana Sedláčková, zapisovatel

Dne:
……………………………………………….
Miroslav Sušický, místostarosta obce

Dne:
…………………………………………
Jiří Šmídl, ověřovatel zápisu
Dne:

Dne:
……………………………………………….
Jan Hladík, starosta obce

……………………………………………….
Ing. Jiří Velíšek, ověřovatel zápisu

