
Usnesení č. 18 z jednání ZO dne 26.9.2013

I. ZO schvaluje:
l. Vnitřní směrnici Obce Vaccv č. 2/2013 - měrnice pro evidenci veřejných zakázek a

postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
2. Zřizovací listinu Základní školy a mateř ké školy Vacov
3. Prodej pozemkové parcely č. 786/4 v k.ú. Vacov o výměře 1111 m2 za cenu 350

Kč/m2 manželům Janu a Olze Obrancovým, bytem Kvilda 2, 384 93 Kvilda. Reálná
cena pozemku činí 388.850,- Kč. Obec Vacov zajistí kupní smlouvu a vklad do KN.

II. ZO bere na vědomí
1. Rozpočtová opatření č. 6 ze dne 31.7.2013 ač. 7 ze dne 12.8.2013

Usnesení k územnímu plánu Obce Vacov

Zastupitelstvo obce Vacov, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písmo c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"),
I. bere na vědomí dokumentaci návrhu ÚP Vacov
II. konstatuje, že návrh ÚP Vacov není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR ani
s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje, se stanovisky dotčených orgánů a
není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 03.08.2012 pod čj. KUJeK
20714/20120REG/2
III. schválení návrhu ÚP Vacov
Zastupitelstvo obce Vacov, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písmo
c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavebni zákon"), schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2
stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, územní plán Vacov formou opatření obecné povahy č. 1/2013
a dále:
IV. ukládá
Miroslavu Roučkovi, starostovi obce Vacov, zajistit:
a) prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Vacov, opatřené
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu úřadu územního plánování a krajskému
úřadu
b) zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu Vacov

Hlasování: pro 13, proti O, zdržel se O

Zapsal: Jana Blatná Dne: 26.9.2013

Ověřili: Ing. Zd. Movák

MVDr. Fr. Roučka


