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USNESENÍ
číslo 6/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12. 9. 2018 na OÚ Dívčice
Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání:
1) Bere na vědomí:
a)
Usnesení zastupitelstva č. 6/2018 ze dne 12. 9. 2018.
b)
Výzvu starosty paní Mgr. H. Chalupské, zastupující spolek Enviro Blata NV
z Mydlovar na podání písemného návrhu darovací smlouvy pro Spolek EB NV.
Dar na podporu neziskového spolku ENVIRO Blata z Mydlovar ve výši 10.000,c)
Dokončení rozmístění žádaných cedulí Zákaz skládkování a návrh umístění
dalších v obci Zbudov a Novosedlech.
2) Schvaluje:
a)
Prodej pozemku ZTV Dívčice paní Rajnišové, pozemek p. č. 383/88, o výměře
667 m² za 336 850 Kč.
b)
Revokaci prodeje pozemku, na návrh zájemce z osobních a rodinných důvodů.
Prodej pozemku ZTV Dívčice panu K. Vobrovi, p. č. 383/92, schváleno 25. 10.
2017 v Usnesení č. 8/2017.
c)
Revokaci prodeje pozemku, na návrh zájemce z osobních a rodinných důvodů.
Prodej pozemku ZTV Dívčice paní Uxové p. č. 383/87, schváleno 30. 5. 2018
v Usnesení č. 4/2018. Pozemky se tímto uvolní pro další prodej. Smlouvy o
prodeji uzavřeny nebyly.
d)
Změny Územního plánu č. 1., aktualizace souladu ÚP obce Dívčice
a ÚP KÚ JčK, vymezení koridoru vedení silnice a pro křižovatku silnic I/20 a II/
122 u Nové Hospody u Novosedel.
e)
Změny Územního plánu č. 2., převod plochy k bydlení (Novosedly Z 26, Česká
Lhota plocha Z 27), vymezení plochy sběrného dvoru Dívčice nádraží,
vypuštění obchvatu Zbudova jako veřejně prospěšné stavby a opravu
zaměření parcel ZTV Dívčice.
f)
Upravenou cenu stočné vody na 20 Kč/m³ pro uživatele ČOV Dívčice nádraží
s pokrytím finančního rozdílu z prostředků obce Dívčice.
g)
Zakázku malých rozsahů, týkající se opravy chodníků v obcích Dívčice nádraží
a Novosedly.
3) Ukládá starostovi:
a)
Dokončení rozmístění dalších cedulí Zákaz skládkování v obcích Zbudov a
Novosedly.
b)
Zadat zakázku Fě Buldokstav s.r.o. na rekonstrukci chodníků v obcích Dívčice
nádraží a Novosedly.
b)
Dle § 173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na § 172 odst. 2 správního řádu
oznámit vydání změny č. 1 a 2 Územního plánu Dívčice veřejnou vyhláškou
a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona.
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