
Usnesení  ze  zasedání zastupitelstva městyse Bobrová 

 č.24 / 2017 ze dne 30.10.2017 

 

zastupitelstvo městyse schvaluje:  

1. Komisi návrhovou -  p. Žilka Pavel, p. Pokorný Jan                Hlasování: pro 11, proti  0, zdržel se  2,  
    

2. Ověřovatele zápisu – p. Mikišek Leoš, p. Konečný Oldřich    Hlasování: pro 11, proti  0, zdržel se  2, 
    

3.  Schválení programu včetně doplněných bodů                      Hlasování: pro 13,  proti 0, zdržel se  0,    
 

4. Zveřejnění záměru na pronájem pozemku - Záměr č.13        Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0, 
 
5. Územní plán Městyse Bobrová:                                                                                                                                                           

Návrh usnesení - Zastupitelstvo městyse Bobrová bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172 odst. 
4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při  projednávání Územního plánu Bobrová ve 
smyslu předloženého materiálu (kapitola 12. Vyhodnocení   připomínek).  

 

Zastupitelstvo městyse Bobrová schvaluje v souladu s ustanovením § 172 správního řádu rozhodnutí o 
námitkách podaných proti návrhu Územního plánu Bobrová uplatněných při veřejném projednání ve 
smyslu předloženého materiálu.  
 
Zastupitelstvo městyse Bobrová vydává po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
že návrh 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 Územní plán Bobrová.                                      Hlasování: pro  13,  proti  0, 
zdržel se   0,   

 
6. Záměr  č.7/2017  prodej pozemku v k.ú. Dolní Bobrová        Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,     

               
7. Záměr č. 9/2017 prodej areálu Kopec                                    Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,     

 

8. Záměr č. 10/2017 pronájem rybníka Kaňovec                       Hlasování: pro  9,  proti  2, zdržel se  2,   
 

9. Přístavbu skladu cukrovinek dle projektové dokumentace      Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,     
 

10. Zveřejnění záměru na směnu pozemku Záměr č. 11               Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,    
 

11. Zveřejnění informací ke stavebním parcelám                       Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,    
 

12. Zveřejnění záměru na doplnění parcel do smlouvy E.ON    Hlasování: pro 13,  proti  0, zdržel se  0,   
 

13. Podání žádosti (zpracování projektu) o dotaci na zahradu MŠ                                                                             
.                                                                                                      Hlasování: pro  13,  proti  0, zdržel se   0,   



 
14. Zveřejnění záměru na pronájem zemědělských pozemků   Hlasování: pro  13,  proti  0, zdržel se   0,    

 
15. Zveřejnění záměru na změnu umístění plastového pilíře     Hlasování: pro  13,  proti  0, zdržel se   0,    

 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:  

 
• Zprávu o přezkumu hospodaření za období leden – červen 2017 
•     Informace ze zasedání rady městyse č. 34/2017, č. 35/2017 a č.36/2017 
•     Prezentaci firmy mobilní rozhlas  

 
 
 
 

Zastupitelstvo městyse neschvaluje:  
 

1. Prodej pozemku dle záměru č.4/2017                                 Hlasování: pro  11,  proti    0, zdržel se   2, 
 

2. Přičlenění pokoje v čp.150 k bytu paní SR                        Hlasování: pro  13,  proti    0, zdržel se   0, 
 

3. Administrativní převod části parcely panu ZB                 Hlasování: pro  12,  proti    0, zdržel se   1,    
 

 Bobrová 9.11.2017 
Zapsala Zdeňka Smažilová  
 
Komise návrhová:  

 
 

                                                Žilka Pavel                                   Pokorný Jan                 


