
Usnesení ze  zasedání zastupitelstva městyse Bobrová 

 č. 5/ 2019 ze dne 27.05.2019 

Zastupitelstvo městyse schvaluje:  
 

                         
1. Volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisu a komise návrhové 

- zapisovatele: Mgr. Jaroslav Strnad                                      Hlasování:  pro  14   proti  0    zdržel se 0    
- ověřovatele zápisu: Jan Pokorný, ing. Pavel Žilka              Hlasování:  pro  14  proti  0    zdržel se 0 
- komisi návrhovou:  Pavel Žilka, Zdeněk Smažil                 Hlasování:  pro  14  proti  0    zdržel se 0  

 
 
2. Program včetně doplněných bodů                                         Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se 0    
 
      
3. Odložení dalších prací na fasádě sokolovny                          Hlasování:  pro  13 proti  0    zdržel se 1 
 
4. Změnu č. 1 Územního plánu Bobrová:                                                                                                                                              
      Zastupitelstvo městyse Bobrová vydává po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh   
Změny č. I Územního plánu Bobrová není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, 
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 
až 174 správního řádu Změnu č. I Územního plánu Bobrová.     Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

                                                                                         
 
5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o finančním vypořádání  (novostavba RD Kalvárie)                                                                                          

.                                                                                                     Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 
 
6. Zpracování dopravně inženýrské analýzy                                Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

 
7. Smlouvu o dílo pro podání žádosti na dotaci (terminál)          Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

 
8. Účetní závěrku městyse za rok 2018                                         Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

 
9. Závěrečný účet městyse Bobrová za rok 2018, včetně všech příloh a zprávy o přezkumu hospodaření                        

a to bez výhrad                                                                             Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 
 

10. Převod finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč do Fondu rozvoje vodovodu a kanalizace  
                                                                                                Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

 
11. Výběr firmy Quantum na zpracování projektové dokumentace na opravu domu č.150 a vybudování 

TI v lokalitě Za bytovkou dle předložené cenové nabídky        Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 
 
12. Opravy budovy ZŠ a výběr zhotovitele oprav                         Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se  0 

 
 
 
 



 
 
 
 

13. Revokaci  usnesení č. 4/2019 – bod schválení záměru č.3/2019 Hlasování:  pro  8 proti  0    zdržel se 6 
                                                                                                      

14. Záměr č.3/52019 – rozdělení zvýšení nájemného na 2 etapy      Hlasování:  pro  8 proti  0    zdržel se 6 
 

15. Zveřejnění záměru na zřízení předkupního práva na hasičské cvičiště  
                                                                                                Hlasování:  pro  13 proti  0    zdržel se 1 

   
16. Zveřejnění záměru na prodej parcely číslo 3210, k.ú. Horní Bobrová 

                                                                                                       Hlasování:  pro  14 proti  0    zdržel se 0 
 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:  
 

• Změnu č. 1 - v souladu  s   ustanovením § 172 odst. 4, Správního  řádu vypořádání připomínek 
uplatněných při projednávání Změny č. I Územního plánu Bobrová  ve smyslu  předloženého  materiálu. 
 

• Informace z rady  č.7/2019 
 

• Postup dalších prací na sokolovně  
 

• Informace k TI Kalvárie  
    
                                                           
 
Bobrová dne:  27.5.2019  
 
Zapsal: Jan Pokorný  
 
 
Komise návrhová:  
 
 

Pavel Žilka    
 
Zdeněk Smažil  
 


