Obecní úřad Jezdovice
Zápis č. 8/2009 ze schůze zastupitelů obce Jezdovice konané dne
13.5. a 20.5 na Obecním úřadě Jezdovice
Přítomni:
Starosta:
Martin Forst
Místostarosta: Michal Kučera
Zastupitelé: Petra Jiráková
Rojek Michal
Ivo Mišák
Jana Mišáková
Nepřítomni:

Evžen Kuchyňa

Zastupitelé obce Jezdovice schválili na základě § 6 odst. 5 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a na základě § 171 - 174
zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění vydání Územního plánu Jezdovice
jako opatření obecné povahy s tím, že do schváleného znění budou zapracována
stanoviska dotčených orgánů státní správy, námitky vlastníků pozemků a staveb a další
připomínky podané v zákonem stanoveném termínu k návrhu územního plánu dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
a zastupitelé pověřují dále Martina Forsta
- opatřením dokumentace Územního plánu Jezdovice záznamem o účinnosti (§ 14
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti)
- zajištěním uložení Územního plánu Jezdovice opatřeného záznamem o účinnosti na
Magistrátu města Jihlavy - úřadu územního plánování), na Krajském úřadu kraje
Vysočina (odbor územního plánování a stavebního řádu) a na Městském úřadu
v Třešti – stavebním úřadu a zveřejnění údajů o vydaném územním plánu způsobem
umožňujícím dálkový přístup (§ 165 zákon a č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu - stavební zákon)
- zajištěním vyplnění registračního listu změny a jeho odeslání nadřízenému orgánu
územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování (§ 162 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon)
Zastupitelé obce schválili snížení (odpuštění) nájemné částky za pronájem hospody o částku
18982,- Kč investovanou nájemcem pí. Hažmukovou do nových plastových oken v hospodě.
Jde o nájem od 06/2009-06/2010.
Zastupitelé navrhli zvýšit platbu za brigádnickou činnost v obce ze 65,- Kč / 1 hod. na
100 Kč/1 hod.

Zastupitelé obce rozhodli, že zástupcem obce Jezdovice v Místní akční skupině Třešťsko bude
nadále Petra Jiráková.
Zastupitelé obce schválili splátkový kalendář navržený Petrou Jirákovou na splacení dlužné
částky 41.361,- Kč za obědy se splatností do 15.12.2010.

V Jezdovicích dne: 20.5.2009
Zapsala:
Jana Mišáková
Ivo Mišák
Internet:
Eva Cvaková
Zápis ověřil: Forst Martin

