Zápis z jednání zastupitelstva dne 9.12.20t1
Přítomni: V. Tábor. st., L. Jáchim, M. Jáchim, J. Vichr, F. Veselý,y. Táborml.
Nepřítomni: L. Jáchim
Hosté: Z. Šípková
ověřovatelé: F. Veselý, M. Jáchim
Zastupitelstvo j e usnášeníschopné

Program a jednání:
1) Uvítánízastupitelů a návrh programu zasedání
2) Cinnost za minu1ý měsíc
3) USNrESENÍ
4) Akce v dalším období, diskuse a závěr
1) Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a seznámil S programem
j e dnání. Zastupitel stvo hl asov áním schvál il o pro gram.
2) Činnost v měsíci listopadu - dokončeníobecních cest, rošty na cestu, které

3)

byly poškozeny
úprava studny - lavičky betonové - na Olešnici

USNESENI

Návrh rozpočtu na rok 2012 viz. pÍíIoba
Starosta dal hlasovat: 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo
Schváleno jednohlasně
- Územní plán
Zastupitelstvo obce schvaluje územníplán a:
-

I. Bere na vědomí
- dokumentaci územníhoplánu

II. Konstatuje
- že Ú;zemní plan Krejnice není v rozporu se Zásaďami uzemního rozvoje
Jihočeského kraje, politikou územníhorozvoje, se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeskéhokraje
III. Vydává
- uzemní plán - formou opatření obecné povahy

IV. Námitky
1) Martin Rychtář, Krejnice
- pozemek p.č. I59l1dát do ploch pro podnikání
Z)Ing. Karel Broža, Hrádecká 308,342 01 Sušice
- u plochy Nzz chybí regulativy pro přípustné vylžití.Doplnit
regulativ a plochu zmenšit

V' Rozhodnutí o námitkách

vyhovuje
2) nátmitce Se nevyhovuje
odůvodněníje součástíúzemníhoplánu Krejnice
1) námitce se

vI. Ukládá

- starostovi obce' prostřednictvím

MÚ Strakonice'

odboru rozvoje, zajistit

pořizování

- uloženídokumentace uzemního plánu Krejnice, včetně dokiadů o
- vyhotovení a předání dokumentace opatření záznamem o účinnosti

územního
plánování kraj skému úřadu
- zveřejnění způsobem umožňujícímdálkovy přístup
Starosta dal hlasovat: 6 hlasů pro' 0 proti' 0 se zdrželo

Schváleno jednohlasně
4) Dalšíakce
- F. Veselý zajistí dokončenízprovoznění zvonění kapličky _ dle informace
by mělo bý hotovo do vánoc
- starosta informoval o zďražení služeb za odvoz odpadu - podal návrh na
zvýšenípoplatku o 50 Kč - zastupitelstvu dal k uvážení - bude rozhodnuto
na dalšímzaseďání
- proÍezávkabÍíza topolů - příštírok je nutné porazit a vysadit nové stromky
- Mikulášská nadílka se konala, děti dostávali od ,,Mikuláše.. balíček
v hodnotě 100 Kč
- starosta dále informoval o láhvi, která je uložena v kapličce, nyní Se Zase
přidá dalšízéryis
- výsadba stromků u hasičskénádrže a na návsí, oprava zábradlí u nádrže na
návsi
Starosta ukončil zasedání s připomenutím na konání dalšíhozasedání dne

28.12.24n.

Zapsala..

ověřovatelé: F. Veselý' M. Jáchim

ípková Zdeřka

Š

