Usnesení č. 29
z jednání Zastupitelstva obce Šimonovice, konaného dne 15.10.2012
v sále restaurace U Potůčku v Minkovicích
Zastupitelstvo obce Šimonovice v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jednacím řádem
Zastupitelstva obce (dále jen "OZ") ze dne 01.05.2007 a ostatními právními předpisy, projednalo jednotlivé body
schváleného programu a přijalo následující usnesení:
Bod
1:
OZ schvaluje navržený program a určuje ověřovateli zapisu pana Jana Nedomlela
zapisovatelkou paní Michaelu Teplou z Magistrátu města Liberec.
č,

Bod č. 2a:
OZ bere na vědomí, že hlasování o Rozpočtovém
Bod č. 2b:
OZ schvaluje Rozpočtové opatření

Č.

opatření

Č.

a Ing. Petra Mikuleckého

,

3/2012 I proběhne na příštím zasedání OZ .

5/2012.

Bod č. 3:

OZ po projednání
schvaluje zařazení návrhů
1 (na bydlení), 2 (na bydlení), 3 (na bydlení), 4 (na
bydlení), 5 (na bydlení), 7 (na 2 - 4 RD), 12 (na rekonstrukci a rozšíření rest. zařízení, sportovní zázemí,
příjezdovou komunikaci), 17 (na 1 RD), 18 (pozemky parc.
542/3, 543, 544, 545, 546), 32, 33 (na 1 RD),
34,37 (pozemky parc.
12411, 118/6),39,40,45
do nového územního plánu obce Šimonovice.
č.

č.

č.

OZ po projednání
neschvaluje zařazení návrhů
1 (na zrušení komunikace), 2 (na zrušení
komunikace), 3 (na zrušení komunikace), 4 (na zrušení komunikace), 5 (na zrušení komunikace), 6,8,9, 10,
11.1,11.2,12 (na výstavbu RD), 13, 14, 15, 16, 18 (pozemek parc. č. 54211),19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,35,36,37
(pozemky parc. 30,118/9,117/2,11711)
38.1, 38.2, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49,50 do nového územního plánu obce Šimonovice.
č.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce Šimonovice schválilo Usnesením Č. 20/2012 ze dne 05.03.2012 pořízení nového
územního plánu Šimonovic (dále jen "ÚP"). V souvislosti s pořízením nového ÚP, byl zahájen sběr žádostí
do nového ÚP od občanů obce a majitelů vlastnících pozemky v obci. Popis jednotlivých žádostí je uveden
v příloze tohoto usnesení (karty žádostí), která je jeho nedílnou součástí.
Bod č. 4:
• Zimní údržba v obci Šimonovice v sezóně 2012/2013 - OZ schvaluje dodavatele na zajištění zimní údržby
komunikací v obci Šimonovice firmu Melichar Liberec s.r.o a p. J. Kolomazníka.

Přílohy: Karty žádostí

Šimonovice

18.10.2012

Zapsala:

Michaela Teplá

Ověřili:

Jan Nedomlel
Ing. Petr Mikulecký

