zápis ze zasedání zastupitelstva obce poděšín.
konaného dne 14. listopadu 2014

Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,, o obcích, pozvánka bYla
vyvěšená na úřední desce v termínu 7 dnů před konóním zasedóní,

Místo a doba konání: oÚ Poděšín,t4. I1,.20].4, 20:00 hod

přítomnízastupitelé: David Nejedlý, Jitka Landová, František Bláha, Mgr. Anna Vodáková,

,
omluveni:
Neomluveni:
Zasedání řídí:

lng.

Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš

zdeněk Šustr
-

David Nejedlý

jmenována:
byli navrženi a schváleni:

Zapisovatelkou byla

Jitka Landová

ověřovateli zápisu

Frantíšek Bláha, Mgr. Anna Vodáková

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, Že je usnáŠeníschopnéa
seznámil přítomné s návrhem programu.
Návrh propramu:

L.
2.

Úprava územníhoplánu včetně souvisejícíchotázek.

Stanovenívýše odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce

seznámení s návrhem programu:
Vzhledem ktomu, že nikdo nevznesl dalšíboddo programu, dalstarosta hlasovat o výŠeuvedeném
navrženém programu.

Výsledek

hlasování: Pro:6

Proti:0

Za st u p i te l stv o o bc e sc hv a l uj e p ro g ra m je d n á

n

Zdržel se:0

í za stu p ite l sU a.

kontrola splnění úkolůz předchoziho zasedání zo:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolůdle zápisu z minulého zasedání zastupitelstva

obce

a

vyhodnotiljednotlivé body.

Zápisz minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

lroruÁruí ole

1.

scnvÁunÉno pnoenRruu:

Úprava územního plánu včetně souvisejících otázek

Městský úřadŽd'ár nad Sázavou, odbor rozvoje a územníhoplánovánízpracoval Zprávu o uplatňování
územníhoplánu Poděšínv uplynulém období (září 20Ia|. Obec Poděšínžádáo pořizovánízměny č. 1
územního plánu Poděšín a starosta navrhl nominaci pana Zdenka Šustra jako zástupce, který bude
spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování změny.
Výsledek

hlasování:

Pro: 6

Proti:0

Zdržel se:0

o

uplatňování územního plónu Poděšín
v uplynulém období za použití§ 55 odst. 7 zókond č. 183/2006 Sb., o územnímplónování a
stavebním řódu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dóIe jen ,,stavební zókon"). Zastupitelsttto obce
schvaluje žódost obce o pořizovóní změny č. 7 územníhoplánu Poděšín podle ust. § 6 odstdvce 7
písm. c) stavebního zákond. Zaswpitelstvo obce schvaluje pana Zdenka Šustrajako zóstupce, kteró
bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování změny ě. 7 Územního plánu PoděŠÍn
v souladu 5 ust § 50 a 53 stavebního zókona.
IJsnesení .č. 7: Zastupitelstllo obce schvaluje Zprávu

Přílohy usnesení: Návrh Zprávy o uplatňování územníhoplánu Poděšín v uplynu|ém období

2.

stanovení rr,ýše odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce

Vnávaznosti na usnesení ze zasedáníustavujícíhozastupitelstva obce, kterým byl stanoven termín,
od kterého budou vypláceny odměny za výkon funkce neuvolněných členůzastupitelstva, předložil
starosta obce návrh na výši odměn konkrétnímzastupitelům.
Starosta: 7 LOO,- Kč, místostarostka: 6 300,- Kč, ostatní členovézastupitelstva: ]- 400,- KČ.

Výsledekhlasování: Pro:6

Proti:0

Zdržel se:0

Usnesení č. 2: Zastupitelswo obce schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněných členŮ
zastupitetsan ve výši 7 7a0,- Kě - starosta, 6 300,- Kč - místostarostka, 1400,- Kě - ostatní Členové
zastupitelstva.

Diskuse
V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy, připomínky.
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Mgr. Anna Vodáková

