USNESENÍ Z 9. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO TŘEBICHOVICE
KONANÉHO DNE 6. 12. 2021
USNESENÍ č. 1/9VZ/2021
ZO Třebichovice se usneslo souhlasit s volbou zapisovatele – Milanem Petriščákem a volbou ověřovatelů Petrem Svobodou a Davidem
Květoněm.
USNESENÍ č. 2/9VZ/2021
ZO Třebichovice schvaluje následující program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 12/2021
Projednání zřízení veřejné sbírky a schválení oznámení o konání veřejné sbírky
Revokace usnesení č. 10/8VZ/2021
Různé

USNESENÍ č. 3/9VZ/2021
ZO Třebichovice souhlasí se zřízením veřejné sbírky. ZO Třebichovice pověřuje Milana Petriščáka jednat ve věci sbírky jménem obce. Milan
Petriščák zajistí oznámení o konání sbírky na příslušném odboru Krajského úřadu Středočeského kraje.
Zodpovídá: Milan Petriščák, finanční a kontrolní výbor
USNESENÍ č. 4/9VZ/2021
ZO Třebichovice rozhodlo ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. o podmínění zpracování Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice
a vyhotovení Úplného znění Územního plánu Třebichovice po vydání jeho Změny č. 6 úhradou poměrné části nákladů od jednotlivých
navrhovatelů.
Poměrná část nákladů se stanovuje takto:
−
−
−

13 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch ploch pro bydlení
5 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch ploch pro rekreaci
1 Kč za 1 m2 plochy prověřovaných pozemků u změny využití ve prospěch jiných ploch nebo beze změny využití

Výše částečné úhrady nákladů na pořízení změny se vypočte jako součin stanovené ceny za 1 m 2 příslušné změny využití a plochy
prověřovaných pozemků v m2.
Zahájení úkonů na pořízení Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice je podmíněno podpisem dohody o závazku úhrady poměrné části
nákladů na zpracování Změny č. 6 a Úplného znění a složením příslušné částky na účet obce všemi vlastníky prověřovaných pozemků. Bez
toho nebude požadavek navrhovatele prověřen v rámci Změny č. 6 Územního plánu Třebichovice. Termín úhrady je stanoven do 31. 3.
2022.

V důsledku projednávání Změny č. 6 může dojít k vyřazení kteréhokoliv záměru z řešení, např. na základě stanovisek
dotčených orgánů. Pakliže schválená Změna č. 6 nebude obsahovat změnu požadovanou navrhovatelem, obec tomuto
navrhovateli vrátí částku odpovídající jeho podílu na vypracování Úplného znění.

V Třebichovicích 6. 12. 2021

………………………….
Markéta Jehličková
starostka

