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Přítomni: Vedralová, Brandová, Novotná, Štěpánková, Jelínek, Novotný, 
Pokorný, Patočková

Body jednání

1. Smlouva o pronájmu bytu v č.p.25

2. Vymezení pozemků určených k výstavbě RD

3. Nákup tújek ke kontejneru na odpad

4. Nákup laviček do obce

5. Pořízení a usazení plechů na kanály v obci

6. Akce ,,Pálení čarodějnic“

Průběh jednání

1. ZO projednali smlouvu o pronájmu bytu v č.p.25. ZO souhlasí se všemi
podmínkami ve smlouvě a tato smlouva bude ve stejném znění, jako byla
uzavřená s předcházejícím nájemcem. Při hlasování byli všichni pro.

2. Protože obec Dománovice nemá platný územní plán, zastupitelstvo obce
vymezuje zastavitelné území v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb.  O
územním  plánování  a  stavebním  úřadu  (dále  jen  zákona),  ve  znění
pozdějších předpisů  dle § 188a, odst.1 , na k.ú. Dománovice kat. č.73/34.
Tato  část  území  je  vedeno  jako  ostatní  plocha,  je  zde  tedy  možnost
výstavby a má společnou hranici s pozemky v zastavěném území obce.
Zastupitelstvo  rozhodlo,  že  uvedený  pozemek  bude  rozdělen  na  šest
parcel. Protože dle výše uvedeného zákona § 188a odst. 2 lze umisťovat
stavby  jen  se  souhlasem  zastupitelstva  obce,  zastupitelstvo  obce
Dománovice rozhodlo, že na výše uvedeném pozemku povolí výstavbu až
šesti rodinných domků, včetně příslušenství, tzn. (garáž, studně,technická
místnost atd.). Při hlasování byli všichni pro



3. Je potřeba upravit okolí kolem kontejneru. ZO rozhodli o zakoupení tújek
k částečnému  zakrytí  těchto  kontejnerů  na  odpad.  Při  hlasování  byli
všichni pro.

4. ZO rozhodli o zakoupení laviček a jednoho celého setu i se stolkem a o
jejich umístění v obci. Jedná se o cca 9 laviček a jeden set. Při hlasování
nebyl nikdo proti.

5. Vzhledem k tomu, že plechy, které jsou umístěny na kanálech v obci jsou
již  staré  a  mohlo  by  dojít  ke  zranění,  ZO  rozhodli  o  pořízení  nových
plechů. Pořízení plechů a jejich výměnu zajistí p.Pokorný. Při hlasování
byli všichni pro.

6. ZO se  rozhodli  uspořádat  akci:  ,,Pálení  čarodějnic“.  Akce se  uskuteční
30.4. od 19,00 hod za rybníkem. Ohlášení hasičům zajistí p. Brandová. Při
hlasování byli všichni pro.

Usnesení

1. ZO souhlasí s podepsáním smlouvy o pronájmu bytu v č.p.25 v původním
znění, jaké měla smlouva s předešlým nájemcem.

2. ZO  zastupitelstvo  obce  vymezuje  zastavitelné  území  v souladu  se
zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním úřadu (dále
jen zákona), ve znění pozdějších předpisů  dle § 188a, odst.1 , na k.ú.
Dománovice kat.  č.73/34.  Protože dle výše uvedeného zákona § 188a
odst.  2  lze  umisťovat  stavby  jen  se  souhlasem  zastupitelstva  obce,
zastupitelstvo  obce  Dománovice  rozhodlo,  že  na  výše  uvedeném
pozemku povolí výstavbu až šesti rodinných domků, včetně příslušenství,
tzn. (garáž, studně,technická místnost atd.). Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce se zajištěním potřebného.

3.  ZO souhlasí se zakoupením tújek a s jejich umístěním ke kontejneru na
odpad

4. ZO souhlasí s nákupem laviček i setu a jejich umístění v obci

5. ZO souhlasí s nákupem a výměnou plechů na kanálech v obci

6. ZO souhlasí s uspořádáním akce ,,Pálení čarodějnic“



Zapsala: Štěpánková                                Ověřili:

Dne: 26.4.2017


