USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
konaného dne 27.3.2017
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 18. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. inventarizaci majetku obce za rok 2016,
3. rozpočet na rok 2017,
4. poskytnutí neinvestičních dotací Českému svazu včelařů, Rajhrad ve výši 3.000,- Kč a SK
Popovice ve výši 20.000,- Kč,
5. uzavření dodatku č. 17 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodu ze dne 19. 12. 2001
uzavřenou s VAS, a.s.,
6. roční účetní závěrku za rok 2016,
7. závěrečný účet obce Popovice za rok 2016 bez výhrad,
8. uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“ s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.,
Praha,
9. střednědobý výhled rozpočtu 2017-2021,
10. rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení
dodatku k již pořizované změně č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice a to na
základě návrhu pana Jiřího Ustohala datovaného z 22.11.2016.
Pořizovaná změna č. V územního plánu sídelního útvaru Popovice bude rozšířena o
pozemky p.č. 358/24 a 358/23 v k.ú. Popovice u Rajhradu, popř. o další na ně navazující
pozemky nutné např. k obsluze území či bude-li jejich změna využití vyvolána změnou
využití pozemků p.č. 358/1, 358/24 a 358/23,
11. I. rozhodlo v souladu s § 6 odst.5 písm a) zákona č. 183/12006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o pořízení
Územního plánu Popovice.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury
v návaznosti na strategické dokumenty České republiky a Jihomoravského kraje,
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p.starostu
Františka Maxiána, který bude spolupracovat s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, §51
odst. 1 a 3 a § 53 odst.1 a 3 stavebního zákona na pořízení Územního plánu Popovice,
III. schvaluje žádost obce o pořízení Územního plánu Popovice dle § 6 odst. 6 písmeno b)
stavebního zákona a tedy, že pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad
Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování,
neschvaluje:
1. navržené omezení starosty k provádění rozpočtových opatření a nadále zůstává v platnosti
pověření starosty obce pana Františka Maxiána k provádění rozpočtových opatření bez
omezení ze dne 23.3.2015,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 17 ze dne 29.12.2016,
2. rozpočtové opatření č. 6/16,

3. rozpočet Mikroregionu Rajhradsko na rok 2017.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 6 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
František Maxián
starosta obce
Usnesení ověřili:
Róbert Jankových
Pavel Hrdlička

