Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořešovice dne 24.9. 2014
Datum:
Místo:
Čas:
Přítomni:
Omluven:
Ověřovatelé:

24.9. 2014
kancelář OÚ Hořešovice
18.00 hodin
Ing. Štros, Snopová, Ing. Hadriková, Perlíková
Fric
Snopová, Ing. Hadriková

Program:

1. Schválení Opatření obecné povahy – ÚZEMNÍ PLÁN HOŘEŠOVICE
2. Schválení prodeje části obecního pozemku PK p.č. 203/11
3. Schválení prodeje obecního pozemku KN p.č.st. 138
4. Projednání nákupu kalové koncovky na ČOV
5. Diskuse

Zastupitelstvo schválilo :
1. Zastupitelstvo obce Hořešovice schvaluje předložený návrh Územního plánu
Hořešovice. V souladu s § 54 odst.2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební
zákon) , s § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb. , správní řád, v platném znění,
a po předchozím ověření souladu se stanovisky DOSS, stanoviskem KÚSK,
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem ZO
vydává Územní plán Hořešovice s odůvodněním, formou opatření obecné povahy.
Schváleno 4 hlasy
2. Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku PK p.č. 203/11 v kat. území obce
Hořešovice Radce Vojtěchové. Geometrický oddělovací plán, kupní smlouvu a
odhad pozemku hradí kupující. Prodejní cena bude cena odhadní. Jedná
se o svažitý pozemek orientovaný na sever. Schváleno 4 hlasy.
3. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku KN p.č.st. 138 v kat. území obce
Hořešovice firmě ČEZ Distribuce , a.s. Pozemek bude prodán za cenu obvyklou
stanovenou znaleckým posudkem. Kupní smlouvu a posudek bude hradit kupují
Schváleno 4 hlasy
4. Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení výstavby ČOV (podle stavebního povolení )
dobudováním kalové koncovky. Důvodem rozhodnutí je neúměrná cena za
likvidaci kalů (700 Kč za tunu, bez dopravy na místo likvidace). Návratnost při
plném vytížení ČOV byla vypočtena asi na dobu 2 let bez dotačních prostředků.
Při poskytnutí dotace bude návratnost značně zkrácena. Odvodnění kalů se bude
řešit nákupem dehydrátoru. Po vyhlášení dotačního programu obec zažádá o
poskytnutí dotace na nákup zařízení. Schváleno 4 hlasy.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi a místostarostce vypracovat veřejnou vyhlášku OOP – územní plán obce
Hořešovice a vyvěsit ji na úřední desce a úplné podobě na elektronické úřední desce .
2. Starostovi a místostarostce provést prodej obecních pozemků Radce Vojtěchové a
firmě ČEZ Distribuce, a.s.
3. Starostovi vstoupit do jednání s dodavatelem technologie na dodávku dehydrátoru.
Zapsala: Perlíková
Ověřovatelé: Ing. Hadriková, Snopová

Ing. Stanislav Štros
starosta

