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US!!ltg.~~PIÍz veřejného

zasedání zastupitelstva obce Ondratice

dne 15.11.2013

Usnesení Č. 1:
Program jednání byl přítomnými

zastupiteli

jednomyslně

schválen.

Usnesení Č. 2:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Marie Vrchová a pan Jan Beneš včetně zapisovatele
p. Miloše Zámečníka - byli schváleni.
Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce souhlasí s obsahem jednotlivých kupních smluv s majiteli pozemků
v cestě na Familiích - jmenovitě: František Loníček, Josef Nikodým, Marcela a Jiří
Frélichovi včetně jejich nákupních cen a poplatků za vklad na náklady obce.

Usnesení

Č.

4:

Zastupitelstvo obce Ondratice po projednání, jako příslušný správní orgán, ve smyslu § 30
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen" stavební zákon" ), za použití § 162, odst.2, písmo c) a přílohy č.7 vyhlášky Č.
50012006 Sb., o územně analytických podkladech, územní plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, schvaluje územní studii Ondratice - lokalita Z5.
Usnesení Č. 5:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou Územní studií Ondratice -lokalita Zl a Z2 a
s jejím předáním Stavebnímu úřadu Magistrátu města Prostějov, odd. územního plánování,
k zajištění procedurálních kroků včetně registrace Územní studie pro ÚP obce Ondratice u
Kr] Olomouckého kraje" odboru strategického rozvoje kraje.
Usnesení Č. 6:
Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o dílo s Ing. arch. Petrem Malým, na zpracování
Územní studie Ondratice -lokalita Zl a Z2, vČ. výše odměny.

Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo Č.40/2013 na servis LVS a pověřuje starostu jejím
podpisem včetně kontroly a vyhodnocení jejího plnění v dalším období.

Zapisovatel:

Miloš Zámečník

V Ondraticích dne:

15.11.2013

Podpisy zápisu a výpisu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ondratice dne
15.11.2013:

Ověřovatelé:
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Marie vrcho«"'"

Jan Beneš
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Miloš Zámečník - místostarosta

Zápis průběhu jednání je k nahlédnutí

Vyvěšeno:

Sejmuto:

.

~$.úú-'

na OÚ Ondratíce, Ondratíce 15.

Ing. Ladislav Čer ' - starosta

