ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 28.2.2018 od 18,00hod v obecním
domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, Tomáš Uhlíř, Jiří Martínek, Petr Štoudek, František Smolík
Omluveni: František Křenek

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Plnění úkolů plynoucích z rozpočtu 2018
5. Různé záležitosti obce
6. Diskuze
7. Závěr

ad1) Starosta p. Uhlíř přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zahájil
zasedání obecního zastupitelstva.
Ad2)

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Jiří Martinek, ověřovatelé zápisu - Petr
Pecina, František Smolík
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad4) Zastupitelstvo projednalo a schválilo postup prací vycházejících z rozpočtu 2018.
zejména dokončení zastřešení u cvičné požární nádrže v Býšovci
pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5)

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
-

-

-

Pro 6

Dle §6 odst.5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších přepisů „Zprávu o
uplatňování Územního plánu Býšovec za uplynulé období
Na základě projednané a schválené „Zprávy o uplatňování
Územního plánu Býšovec za uplynulé období“ na základě §6
odst.5písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů, pořízení Změny č.1
Územního plánu Býšovec
A určilo Starostu obce Tomáše Uhlíře ke spolupráci
s pořizovatelem Změny č.1 Územního plánu Býšovec

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemků 310/11 a 310/12 v k.ú. Smrček
panu Jiřímu Martinkovi za standardních podmínek
Pro 5

proti 0

zdržel se 1

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemku 310/9 paní Martině
Martinkové za standardních podmínek za účelem výsadby ovocného sadu
Pro 5

proti 0

zdržel se 1

Ad5) Zastupitelstvo projednalo žádost pana Tomáška o zrušení výpovědi pronájmu
obecních pozemků a pověřilo pana Starostu, aby zajistil podklady pro stanovení cen
pronájmu.
Pro 6

Ad6)

proti 0

zdržel se 0

Do diskuze se nepřihlásil NIKDO

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20:00hod
ukončil

Ověřovatelé zápisu:

Starosta

Petr Pecina, František Smolík
Zapsal: Jiří Martínek

Tomáš Uhlíř

