Usnesení ze 40. zasedání ZO Šumavské Hoštice – 26.9.2014
Usnesení č.40
Zastupitelstvo obce Šumavské Hoštice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
I. bere na vědomí : dokumentaci návrhu ÚP Šumavské Hoštice
II. konstatuje : návrh ÚP Šumavské Hoštice není v rozporu s Politikou územního rozvoje
2008 ČR ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč. kraje vydanými v roce
2011, se stanovisky dotčených orgánů a není ani v rozporu se stanoviskem Krajského
úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, ze dne 10.03.2014 pod čj. KUJCK 15332/2014/OREG
III. schválení návrhu ÚP Šumavské Hoštice
Zastupitelstvo obce Šumavské Hoštice, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje vydat v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní plán Šumavské Hoštice.
IV. ukládá :
Mgr. Petru Fleischmannovi, starostovi obce Šumavské Hoštice, zajistit:
a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Šumavské
Hoštice, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního
plánování a krajskému úřadu
b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu Šumavské
Hoštice

1.ZO schvaluje :
-prodej části pozemku p.č.31/21 díl b o výměře 0,41m2 v k.ú.Š.Hoštice manželům
Vlastimilu a Zdence Jirouškovým, cena 270,-Kč
-rozpočtové opatření č.10/2014
-uzavření Smlouvy č. 1030021728/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. – akce „Šumavské Hoštice – kabel nn, p.Vastl“
-Dodatek č.2 ke Zřizovací listině ze dne 24.11.2005 příspěvkové organizace Obce
Š.Hoštice Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
-Dohodu o finanční podpoře regionálního rozvoje mezi ZŠaMŠ Š.Hoštice (poskytovatel) a
Obč.sdružením „CHANCE IN NATURE_LOCAL ACTION GROUP“(příjemce) – finanční příspěvek
32630,-Kč

-Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách Obce Šumavské
Hoštice
-podání žádosti do dotačního programu „Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách v roce 2014“ – Obnova MK Š.Hoštice-Nedvídkov
2.ZO pověřuje –
3.ZO bere na vědomí – Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
-Zprávu Prachatického muzea o archeologickém dozoru stavby : Š:Hoštice – rozšíření
hřbitova
-Zprávu KHS Jč.kraje o provedené kontrole v ZŠaMŠ Š.Hoštice
………………………......
starosta

………………………………..
místostarosta

