Usnesení z 9.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vepřová,
konaného dne 20.12.2011 v 18,00 hod. v Pohostinství u Machů
Zastupitelsvo obce schvaluje:
1. Rozpočet obce Vepřová na rok 2012
2. a)Zprávu o uplatňování Územního plánu Vepřová v uplynulém období za použití § 55 odst. 1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů
b)Zastupitelstvo obce, příslušné podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, schvaluje žádost obce o pořizování
změny č. 1 územního plánu Vepřová podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
c) Zastupitelstvo obce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) stavební zákon, v platném znění
schvaluje a určuje p. starostu Romana Stránského za zastupitele, který bude spolupracovat
s Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje a územního plánování ( ve vazbě na § 53
odst. 1 stavebního zákona) při pořízení změny č. 1 územního plánu Vepřová
d) Smlouvu o dílo č. 3/XII/11 s projektantem Ing. Marie Psotová, Studio P, Žďár nad Sázavou o
pořízení změny územního plánu č. 1
3. a)Dodatek smlouvy s firmou ODAS, Žďár nad Sázavou o nakládání s odpady na rok 2012
b) Smlouva o dílo s firmou ODAS, Žďár nad Sázavou – vedení evidence odpadů (ISPOP)
4. Prodej stavebního pozemku p.č. 1139/18 o výměře 967 m2 v k.ú. Vepřová
5. a)Směrnice č.3/2011 o odepisování dlouhodobého majetku
b) Směrnice o inventarizaci č. 4/2011
Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce vyhotovením a podpisem kupní smlouvy ve věci prodeje
stavebního pozemku p.č.1139/18 o výměře 967 m2 v k. ú. Vepřová
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 29.11.2011
Prodloužení stavebního povolení na polyfunkční budovu do 31.12.2015
Vyhlášení státního smutku od středy 21.12.2011 do pátku 23.12.2011

Miroslav Nejedlý v.r.
zástupce starosty

Roman Stránský v.r.
starosta obce

