Obec J I V N O, Jivno 34
373 71
Jivno

Zastupitelstvo obce Jivno

Zápis
z VI. zasedání Zastupitelstva obce Jivno,
konaného dne 22. července 2019 od 19:00 hodin.
A) Zahájení zasedání zastupitelstva:
Předsedající schůze, starosta obce pan Pavel Halámka konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu
s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Jivno zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dnů a to od 12. července 2019 do 22. července 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající přivítal zastupitele a hosty na dnešním zasedání.
Přítomni: Pavel Halámka, Zdeněk Jarolím, Lukáš Šanda, Jaroslav Staněk, Josef Šimek
B) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Přesedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Josefa Šimka, zapisovatelem Radka Šimka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 53/VI/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno určuje ověřovateli zápisu Lukáše Šandu a Josefa Šimka, zapisovatelem
Radka Šimka.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/VI/2019 bylo schváleno
C) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Předsedající dal hlasovat o programu.
Návrh usnesení č. 54/VI/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno schvaluje následující program zasedání:
A) Zahájení
C) Program:
C) Bod I.
Vydání změny č. 1 Územního plánu Jivno
C) Bod II. Rozpočtové opatření
C) Bod III. Diskuse
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C) Bod IV.

Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 54/VI/2019 bylo schváleno
C) Bod I.

Vydání změny č. 1 Územního plánu Jivno

Předsedající před probíráním tohoto bodu přivítal pana Ing. Jana Šímu, zpracovatele územního plánu a požádal ho,
aby ve stručnosti seznámil zastupitele s průběhem pořizování Změny č. 1 ÚP obce Jivno.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 55/VI/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno:
1.)
k o n s t a t u j e,
že návrh změny č. 1 územního plánu (dále též jen „ÚP“) Jivno je v souladu s Politikou územního rozvoje České
republiky ve znění 1. Aktualizace a Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění a se
stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu ze dne 23. 8. 2018 a není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů.
2.)
rozhoduje
podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o námitkách uplatněných při veřejném a opakovaném veřejném projednání změny č. 1 ÚP Jivno tak, jak je
uvedeno v kapitole 15. části odůvodnění.
3.)
Souhlasí
s vypořádáním připomínek tak, jak je uvedeno v kapitole 16. části odůvodnění
4.)
vydává
změnu č. 1 územního plánu Jivno formou opatření obecné povahy
5.)
ukládá
Obecnímu úřadu Jivno, prostřednictvím oprávněné osoby:
zajistit potřebné úkony podle §§ 162 a 165 stavebního zákona

Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/VI/2019 bylo schváleno
C) Bod II.

Rozpočtové opatření

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.6/2019
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 56/VI/2019:
Zastupitelstvo obce Jivno bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 56/VI/2019 bylo schváleno
C) Bod III.

Diskuse

Do diskuse se přihlásil p. Valevský Jaroslav, MUDr. Valevský Jaroslav, Ing. Sobíšková Zdeňka, paní Valevská Věra.
Diskuse převážně přinášela otázky, týkající se toho, jak byly vyhodnoceny připomínky Města Rudolfov, Občanského
sdružení Náš Domov a pana Jaroslava Valevského st.
V diskusi bylo Ing. Šímou a panem Halámkou na jednotlivé dotazy, tak jak přicházely odpovídáno.
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C) Bod IV.

Závěr

Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na jednání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva ukončil v 20.45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 25. července 2019
Zapisovatel :

Radek Šimek

Ověřovatelé :

Lukáš Šanda
Josef Šimek

Starosta :

Pavel Halámka
dne 25. července 2019

……………………………………………………..
……………………………………….………………
………………………………………………………

……………………………………….…………….
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