USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. XI/Z/2019
Ze dne 20. 8. 2019

Na začátku zasedání ZO Hostišová:
a) starostka určila ověřovateli zápisu Václava Pospíšila a Renatu Beňačkovou, sčitatelem
Pavla Vyorala a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou
b) ZO schválilo program zasedání.
1. ZO:
a) se seznámilo s rozpočtovým opatřením č. 4/2019.
b) schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019.
2. ZO:
a) konstatuje ověření
ve smyslu ust.§ 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 1 Územního plánu
Hostišová není v rozporu:
 s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 schválenou vládou ČR
usnesením č. 276 dne 15. 4. 2015,
 se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje /ZÚR ZK/ ve znění Aktualizace č. 2.,
která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5. 11. 2018 usnesením
č. 0454/Z15/18 s nabytím účinnosti 27. 11. 2018,
 se stanovisky dotčených orgánů,
 se stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
b) rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak jak je uvedeno v Opatření obecné povahy č. 1/2019, kapitola J.
Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění (strana 21).
c) vydává
v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, ve smyslu ust. § 43 odst. 4
stavebního zákona, §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti:
Změnu č. 1 Územního plánu Hostišová jako Opatření obecné povahy č. 1/2019
obsahující:




Přílohu č. 1 — Změnu č. 1 Územního plánu Hostišová - textovou část
Přílohu č. 2 — Změnu č. 1 Územního plánu Hostišová - grafickou část
Přílohu č. 3 — Textovou část – srovnávací text




Přílohu č. 3 — Změnu č. 1 Územního plánu Hostišová - textovou část odůvodnění
Přílohu č. 4 — Změnu č. 1 Územního plánu Hostišová - grafickou část odůvodnění

3. ZO schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/4701/2019-BZLM.
4. ZO schválilo veřejnou finanční podporu souboru Bábinky ve výši 3.000,- Kč na
zájezd na sv. Hostýn.
5. ZO schválilo poskytnutí příspěvku na ČOV k RD č.p. 180.
6. ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: OT – 014330050685/001.
7. ZO schválilo:
a) Nabídku na úvěr na financování koupě nemovitosti s Českou spořitelnou a.s. v
celkové výši 6.700.000,- Kč, s pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 52.350,- Kč,
poslední splátka k 31. 12. 2030.
b) Smlouvu o úvěru č. 10107/19/LCD.
8. ZO schválilo:
a) Kupní smlouvu na zemědělský areál v obci Hostišová s firmou ZEMET spol. s.r.o. za
celkovou kupní cenu 6.900.000,- Kč.
b) Smlouvu o úschově peněžních prostředků a listin s firmou ZEMET spol. s r.o. a
advokátkou Mgr. Soňou Kozovou.
9. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
10. ZO schválilo:
a) dokončení přípravy až ke stavebnímu povolení u všech naplánovaných investičních
akcí (zemědělský areál, odpadové hospodářství, cesta Pasíčky, opěrná zeď u kaple a
sportovní areál).
b) podle možnosti získání dotací bude aktuálně schvalována realizace.
11. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení
12. ZO neschválilo žádost pana T. Chutného na pacht pozemku p.č. 777 v k.ú. Hostišová.

Kateřina Chutná
místostarostka

Marta Smolková
starostka

