Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
Usnesení

Č.

obce Ondratice

dne 7.9.2012

1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Marie Vrchová a pan Miroslav Sedlák
včetně zapisovatele p. Miloše Zámečníka - byli schváleni.

Usnesení

Č.

2:
Program jednání byl přítomnými zastupiteli jednomyslně
jednání včetně zápisu se bude odvijet podle něj.

přijat a pořad

Usnesení č.3:
Nabídka pro odkoupení nemovitosti Jednoty spotřebního družstva a.s. Prostějov
- v současnosti v konkursním řízení - pozemek parc. Č. st.83/l, 755 m2,
zastavěná plocha a nádvoří prodejny potravin LUNA, byla jednomyslně
zastupitelstvem schválena.
Zastupitelstvo obce tímto současně souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a s úhradou
ceny a poplatků za její vklad do katastru nemovitostí na Katastrálním Úřadu.

Usnesení

Č.

4:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.10, ke smlouvě
společností RESPONO a.s. Vyškov.

Usnesení

Č.

Č.

76/Sep-plasty se

5:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Ondratice za rok 2012.

Usnesení

Č.

6:
Zastupitelstvo schválilo Zprávu o vyhodnocení Územního plánu obce Ondratice,
zpracovanou oddělením Územního plánování a předloženou Stavebním úřadem
Magistrátu města Prostějov včetně návrhu usnesení, který je přílohou zápisu
včetně důvodové zprávy.

Usnesení

Č.

7:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování urbanistické studie ajejí dopracování
do podoby Územní studie lokalit Zl a Z2 pro ÚP obce Ondratice, pod záštitou oddělení
ÚP Magistrátu města Prostějov včetně dopracování a rozšíření studie o lokalitu Z5.
Usnesení k územní studii bude schváleno samostatně v bodě 8.

Usnesení

Č.

8:
Návrh usnesení k územní studii byl jednomyslně schválen v předloženém znění-

Zastupitelstvo

obce Ondratice

schvaluje:

8.1) Pořízení územní studie Ondratice -lokalita Zl, Z2 a Z5 (ozn. dle ÚP) ve smyslu ust. § 30 zákona
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen
"stavební zákon").
8.2) Zastupitele a starostu obce Ing. Ladislava Černého, který bude spolupracovat s pořizovatelem při
vypracování územní studie.
8.3) Pořizovatele územní studie: Magistrát města Prostějova, stavební úřad, odděleni územního
plánování, nám. T.G.M. 130/14,79601 Prostějov.

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se stavební firmouAMISTAV s.r.o. Němčice
pro realizaci vyčištění koryta suchého potoka od Příhonu a repasi zatrubnění včetně
odvozu suti ze dvora obecní školy

V Ondraticích

dne:

7.9.2012

Zapsal: p. Miloš Zámečník

Podpisy:

~1

................

Ověřovatelé:

A/I-J

............
f.ě.~

.

Miloš Zámečník - místostarosta

Zápis průběhu jednání je k nahlédnutí na

Vyvěšeno: 14.9.2012
Sejmuto:

1.10.2012

oú Ondratice,

Ondratice 15.
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