USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
konaného dne 24.10.2016
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 16. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. výši odměny nové člence zastupitelstva obce paní Ludmile Benešové,
3. uzavření „Smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok
2016“ v celkové výši 38.544,- Kč,
4. poskytnutí neinvestiční individuální dotace SK Popovice ve výši 2.000,- Kč,
5. záměr vybudovat dvě výhybny k silnici „ Pod Nivami“,
6. uzavření „ Smlouvy o dílo číslo 03/2016“ s Ing. Janem Haraštou na zpracování projektové
dokumentace včetně provedení inženýrské činnosti na akci „Zobousměrnění komunikace
Popovice Pod Nivami“, s termínem plnění do 3 měsíců od podpisu smlouvy a cenou za dílo
ve výši 18.150,- Kč s DPH,
7. uzavření dodatku č. 10 ke „Smlouvě s poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství“,
8. I. 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 změny
územního plánu sídelního útvaru Popovice a to na základě návrhu pana Jiřího Ustohala,
bytem Městečko 25, Rajhrad a na základě souhlasného stanoviska MěÚ Židlochovice, který
návrh jako pořizovatel posoudil,
II. určilo jako určeného zastupitele dle § 6 odst. 5 písmeno f) stavebního zákona p. 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 změny územního plánu sídelního útvaru
Popovice,
III. schvaluje žádost obce o pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Popovice dle §
6 odst. 6 písmeno b) stavebního zákona a tedy, že pořizovatelem změny bude Městský
úřad Židlochovice, jako příslušný úřad územního plánování a schvaluje úpravy textové
části územního plánu sídelního útvaru Popovice ve způsobu využití orné půdy.
9. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 043/LAAA – 011/2016 na akci „Stavební
úpravy a rozšíření komunikace „Pod Nivami“ v Popovicích,
starosta vyzval:
1. paní Ludmilu Benešovou ke složení slibu člena zastupitelstva obce. Paní Ludmila
Benešová neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 15 ze dne 25.7.2016,
2. rozpočtové opatření č. 3/16,
3. zprávu kontrolního výboru,
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2016,
starosta jmenoval:

1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2016.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
František Maxián
starosta obce
Usnesení ověřili:
Jiří Bednář
Jaromír Zajíc

