Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá
ze dne 27.6.2012 v budově obecního úřadu ve Veselé od 19.00 hod.
Usnesení ZO 20/2012
ZO schvaluje doplněný program jednání a ověřovatele zápisu J. Jansu a Z. Fučíka a zapisovatelku zápisu
V. Vávrovou.
Usnesení ZO 21/2012
ZO po projednání ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Veselá není v
rozporu s Politikou územního rozvoje Libereckého kraje České republiky 2008, s vydanými Zásadami
územního rozvoje Libereckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory.
Usnesení ZO 22/2012
ZO souhlasí po projednání s vyhodnocením připomínek uplatněných k veřejnému projednání Návrhu
Územního plánu Veselá, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření obecné povahy o vydání Územního plánu
Veselá.
Usnesení ZO 23/2012
ZO vydává po projednání v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 a za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – Územní plán
Veselá opatřením obecné povahy.
Usnesení ZO 24/2012
ZO schvaluje po projednání shromažďování žádostí s návrhem na změnu Územního plánu Veselá v
termínu do 3 let od vydání Územního plánu Veselá zastupitelstvem obce, a dále do 3 let od schválení
zprávy o uplatňování územního plánu zastupitelstvem obce. Žádosti s návrhem na změnu budou následně
dle stavebního zákona vyhodnoceny úřadem územního plánování, který posoudí jejich úplnost a soulad s
právními předpisy. Posouzené žádosti se svým stanoviskem předloží úřad územního plánování
zastupitelstvu obce k rozhodnutí v rámci zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
Usnesení ZO 25/2012
ZO schvaluje závěrečný účet obce a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad.
Usnesení ZO 26/2012
ZO jmenuje hodnotící komisi „Rekonstrukce objektu školy v Kotelsku“ ve složení: p. Jiří Vocásek, pí.
Jarmila Soldátová Lásková, pí. Vladimíra Vávrová, náhradník: p. František Hanyš.
Usnesení ZO 27/2012
ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s.
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