Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Pitín č. 6
konaného dne 15. 11. 2019 na Obecním úřadě v Pitíně
Zastupitelstvo obce Pitín :

66/ZO06/19 - schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
67/ZO06/19- schvaluje tyto ověřovatele zápisu – Jakub Peřestý, Libor Lukáš
68/ZO06/19 – schvaluje složení návrhové komise takto – Václav Peřina, Jiří Viceník
69/ZO06/19 – bere na vědomí kontrolu usnesení
70/ZO06/19 - bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce od 6. 9. do 29. 10. 2019
71/ZO06/19 - bere na vědomí plnění rozpočtu obce za 1.-9./2019
72/ZO06/19 - schvaluje rozpočet obce na rok 2020 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
- financování ve výši
- celkové zdroje ve výši
- běžné výdaje ve výši
- kapitálové výdaje ve výši
- celkové výdaje rozpočtu ve výši

16.400.000,-- Kč
500.000,-- Kč
16.900.000,-- Kč
10.000.000,-- Kč
6.900.000,-- Kč
16.900.000,-- Kč

73/ZO06/19 - schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle „návrhu rozpočtu“
74/ZO06/19- schvaluje rozpočtové limity: starosta do 50.000,00 Kč, rada obce do 1.000.000,00 Kč
75/ZO06/19 - po ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 1 územního plánu
Pitín není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst.
4
stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve
znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 1 územního plánu Pitín a
ukládá
starostovi obce Pitín zajistit veřejnou vyhláškou oznámení o vydání opatření obecné povahy č.
1/2019 vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a rovněž způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
76/ZO06/19 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
77/ZO06/19 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pitín

78/ZO06/19 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
79/ZO06/19 - vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2003 o udržování čistoty veřejných prostranství a dodržování veřejného pořádku na území
obce Pitín
80/ZO06/19 - schvaluje koupi nemovitosti čp. 59, pozemku parc. č. st. 140 o výměře 694 m2 a p.č. 134/1
o výměře 381 m2 v k.ú. Pitín – vlastník ½ - J. Š., Bratislava, SR a vlastník ½ - J.J., Vals,
Nizozemsko, dohodnutá smluvní cena nemovitosti činí 750.000,- Kč
81/ZO06/19 - schválilo koupi nemovitosti čp. 157 a pozemku parc. č. st. 254 o výměře 58 m2 v k.ú. Pitín –
vlastník 2/6 – B. M., Pitín, vlastník ½ - J. N.,Pozořice a vlastník 1/6 L. S., Bojkovice,
dohodnutá smluvní cena nemovitosti činí 60.000,- Kč

Martin Zálešák
starosta

