Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Veselá ze dne 27.11.2015
Usnesení ZO 29/2015
ZO schvaluje program jednání a ověřovatele zápisu Š. Formanovou a Z. Fučíka
Usnesení ZO 30/2015
ZO schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 344, 339 a 337/1, vše k.ú. Veselá u Semil bezplatně na dobu 5 let.
Usnesení ZO 31/2015
ZO schvaluje stanovení výše částečné úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu pro každého
navrhovatele za schválený návrh změny Územního plánu Veselá na částku 15.000,- Kč.
Usnesení ZO 32/2015
ZO rozhoduje o návrzích na pořízení změny Územního plánu Veselá následovně: souhlasí se zařazením
návrhu č. 1 – Jakub Taibr ze dne 17.06.2015 do změny Územního plánu Veselá; souhlasí se zařazením
návrhu č. 2 bodu a) – Stanislav Čížek ze dne 25.06.2015 do změny Územního plánu Veselá; nesouhlasí se
zařazením návrhu č. 2 bodu b) – Stanislav Čížek ze dne 25.06.2015 do změny Územního plánu Veselá;
souhlasí se zařazením návrhu č. 2 bodu c) – Stanislav Čížek ze dne 25.06.2015 do změny Územního
plánu Veselá; souhlasí se zařazením návrhu č. 2 bodu d) – Stanislav Čížek ze dne 25.06.2015 do změny
Územního plánu Veselá; nesouhlasí se zařazením návrhu č. 3 – Věra Podobská ze dne 24.06.2015 do
změny Územního plánu Veselá; nesouhlasí se zařazením návrhu č. 4 – Jaroslav Podobský ze dne
25.06.2015 do změny Územního plánu Veselá, a to na základě předloženého stanoviska a odůvodnění
Městského úřadu Semily, obvodního stavebního úřadu, oddělení územního plánování jako věcně
příslušného úřadu územního plánování a pořizovatele Územního plánu Veselá.
Usnesení ZO 33/2015
ZO podmiňuje udělený souhlas se zařazením návrhů na pořízení změny č. 1 Územního plánu Veselá
uhrazením částečné úhrady nákladů na její zpracování ve výši 15.000 Kč.
Usnesení ZO 34/2015
ZO stanovuje navrhovatelům pro úhradu stanovené částečné úhrady nákladů lhůtu do 31.12.2015.
V případě, že některý z navrhovatelů neuhradí stanovenou částku v určené lhůtě, nebude jeho návrh
zapracován do pokynů pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Veselá.
Usnesení ZO 35/2015
ZO stanovuje termín pro shromažďování návrhů na změnu Územního plánu Veselá do 30.06.2019 a dále
každé 4 roky od tohoto termínu. Po stanoveném termínu budou návrhy na změnu předány pořizovateli
územního plánu k posouzení a vyhodnocení dle stavebního zákona. Posouzené návrhy na změnu se svým
stanoviskem předloží pořizovatel zastupitelstvu obce k rozhodnutí, přičemž při jejich odsouhlasení budou
zařazeny jako požadavek na změnu územního plánu do následné zprávy o uplatňování územního plánu
v uplynulém období.
Usnesení ZO 36/2015
ZO souhlasí se záměrem výstavby oplocení pozemků p.č. 650, 651/2, 651/7, 651/8, 735/1, 735/2, 735/3,
736, 737/1, 737/2 a 379/1, vše k.ú. Veselá u Semil jako pastviny pro celoroční pastvu a pobyt
hospodářských zvířat je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
Usnesení ZO 37/2015
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle návrhu.
Usnesení ZO 38/2015
ZO schvaluje předběžně rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu za rok 2015 pro operace, které vzniknou za
období od data 27.11.2015 do 31.12.2015 bez určení konkrétní výše v Kč dle návrhu.

Usnesení ZO 39/2015
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na r. 2016
Usnesení ZO 40/2015
ZO schvaluje složení inventarizační komise: F. Hanyš – předseda, I. Šafaříková a V. Vávrová – členové.

ověřovatelé zápisu:

.....................................................
Šárka Formanová

........................................................
Zdeněk Fučík

.....................................................
Vladimíra Vávrová
místostarostka obce

........................................................
František Hanyš
starosta obce
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