MĚSTO BEZDRUŽICE
ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

PŘIJATÁ USNESENÍ
Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELS TVA MĚSTA BEZDRUŽICE
ZE DNE 19. 4. 2017
 A. Zastupitelstvo města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o práci starosty a Rady města Bezdružice od 22. 3. 2017.
3. Informace o přípravě a realizaci projektů.
4. Vyhodnocení výsledků projednání zadání změny č. 3 Územního plánu obce Bezdružice
ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění.
5. Neuplatnění požadavku dotčeným orgánem na posouzení územního plánu z hlediska vlivů
na životní prostředí a dotčený orgán vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast, proto pořizovatel upustil od zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj.
6. Zpracování uplatněných požadavků dotčených orgánů do návrhové části územního plánu.
7. Informace o zůstatcích na bankovních účtech města k 31. 3. 2017.
8. Informace o zůstatcích na úvěrových účtech města k 31. 3. 2017.
9. Informace o vývoji daňových příjmů města.
10. Přehled plnění rozpočtu k 31. 3. 2017.
11. Zprávu o činnosti kontrolního výboru.
12. Nabídku České pošty, s. p.
 B. Zastupitelstvo města ukládá:
1. Zabezpečit zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Bezdružice v souladu
se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v platném znění.
Zodpovídá: Starosta
 C. Zastupitelstvo města schvaluje:
1. Volbu ověřovatelů zápisu a zapisovatelky.
2. Program zasedání.
3. Revokaci usnesení č. 31/C3/2017.
4. Přílohu č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy,
příspěvková organizace, Školní 183, 349 53 Bezdružice.
5. Kupní smlouvu č. 1/2017 na pozemek p. č. 508 o výměře 193 m2, druh pozemku ostatní
plocha, v katastrálním území Řešín. Cena pozemku včetně DPH je 121 Kč/m2.
6. Záměr prodeje pozemku p. č. 94/13 o výměře 54 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním
území Bezdružice. Cena pozemku včetně DPH je 205,70 Kč/m2.
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7. V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění, zadání změny č. 3 Územního plánu obce Bezdružice uvedené v příloze
č. 6c.
8. Smlouvu o úvěru č. 1033965 se společností ŠkoFIN s. r. o., se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha
5, Česká republika, IČO: 45805369, DIČ: CZ45805369.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2017.
 E. Zastupitelstvo neschvaluje:
1. Záměr prodeje pozemků p. č. 220/2 o výměře 4489 m2 a p. p. č. 220/3 o výměře 961 m2, druh
pozemků lesní pozemek, v katastrálním území Kohoutov u Bezdružic, a pozemku p. č. 575
o výměře 382 m2, druh pozemku ostatní plocha, v katastrálním území Řešín.
2. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/1 o výměře cca 120-130 m2, druh pozemku trvalý
travní porost, v katastrálním území Bezdružice.
3. Záměr prodeje pozemku p. č. 97/20 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha,
v katastrálním území Bezdružice.

……………………………..
Mgr. Jan Soulek
starosta

……………………………
Jiří Bízek
člen RM
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