Usnesení z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov, konané dne 10.9.2013.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Jahodov :

Bere na vědomí : Zprávu starosty o průběhu stavebních prací při rekonstrukci budovy OÚ.

Schvaluje : 1) Zastupitelstvo obce Jahodov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 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 znění
pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
I. se seznámilo s předloženým návrhem územního plánu Jahodov a s jeho odůvodněním,
II. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání územního plánu a bere na vědomí stanovisko
krajského úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody,
III.ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh územního plánu Jahodov není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu,
IV.rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění textové části územního plánu Jahodov,
V. vydává územní plán Jahodov formou opatření obecné povahy č. 1/2013, které tvoří přílohu tohoto
usnesení,
VI.ukládá starostovi obce panu Františku Šedovi zajistit u projektanta – společnosti REGIO
projektový atelier Hradec Králové, se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové,
čtyři vyhotovení Územního plánu Jahodov,
VII.ruší Územní plán obce Jahodov (schválen 5.9.2006, nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky
obce 21.9.2006) včetně jeho změny č.1 ÚPO Jahodov (vydané jako opatření obecné povahy č.01/2008
s účinností od 27.11.2008).
2) Rozpočtová opatření č.6, č.7 a č.8. Rozpočtová opatření jsou přílohou tohoto usnesení.
3)Uzavření smlouvy o sdružení prostředků pro zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro obec Jahodov jednotkou PO SDH, Města
Rychnov nad Kněžnou, a sdružení prostředků na činnost této jednotky PO SDH, dle § 69a uvedeného
zákona. Zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy .
4) Podání žádosti o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu pro členské obce Mikroregionu
Rychnovsko na nákup motorové pily ve výši 45% kupní ceny.

5) a)Schvaluje založení rezervního fondu destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
b)Schvaluje poskytnutí příspěvku do rezervního fondu ve výši 6,-- Kč/na obyvatele, který bude
splacen ve výši 2,-- Kč/obyvatel/rok během let 2013 – 2015.
c) Neschvaluje uzavření Smlouvy o přistoupení k závazkům zájmového sdružení právnických
osob Orlické hory a Podorlicko, se sídlem Rychnov n. Kn., Panská 1492, dle
předloženého návrhu.
Vzhledem k tomu, že nebylo přijato schvalující usnesení k uzavření Smlouvy o přistoupení k
závazkům zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko, nebylo dále
hlasováno o předložené změně stanov zájmového sdružení právnických osob Orlické hory a
Podorlicko z důvodu citace Smlouvy o přistoupení k závazkům .

6) Uvolnit na nákup kuchyňské linky, sporáku a aku kamen,garnyží, záclon, závěsů a židlí pro
zasedací místnost OÚ 50.000,-Kč.
Ukládá : Starostovi obce 1) zajistit u projektanta – společnosti REGIO projektový atelier Hradec
Králové, se sídlem Hořická 50, 500 02 Hradec Králové, čtyři vyhotovení Územního
plánu Jahodov,
2) dokončit jednání o uzavření smlouvy o sdružení prostředků pro
zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, pro obec Jahodov,
3) podat žádost o poskytnutí příspěvku v rámci dotačního programu pro
členské obce Mikroregionu Rychnovsko .

Jahodov 10.9. 2013.

Vlasta Dvorská,
místostarostka

František Šeda,
starosta obce

