
(Isnesení č. 21 ze zosedúní zastupitelstvu
obce Bojanovice

konuného 76. května 2018

určuje: - zapisovatele - Přibíková Hana
- ověřovatelé zápisu: - Bestahovský Jiří, Záhora Petr

volí: . návrhovou komisi: - Malý Josef, Mrázová Jitka, Rókosník Josef
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

A)
schvaluje:
- závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2017 a to ,,bez výhrad,, - dle přílohy č. 2 k bodu 3)
hlasovóní: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

- závěrku obce Bojanovice za rok 20]7 _ dle protokolu o schvalování účetní závěrlql - dle
přílohy č. 3 kbodu 4)
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

B)
1. Zastupitelstvo obce rozhodlo celkem o 4 návrzích na pořízení změny č' ] územního plánu

Bojanovic na zókladě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu s $ 46 odst. 3
stavebního zákona takto :

a) vyhovuje se 2 návrhům na pořízení změny č' ] územního plánu Bojanovic, uvedeným pod
poř. č' I a 2 v příloze č. ] tohoto usnesení;

b) nevyhovuje se 2 návrhům na pořízení změny č. ] územního plánu Bojanovic, uvedeným
pod poř. č. 3 a 4 přílohy č. ] tohoto usnesení;

hlasovóní: pro 7, proti 0, zdržel se 0;

2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
zařazení návrhů na pořízení změny č. ] územního plánu Bojanovic, uvedených v příloze
č. ] tohoto usnesení, kterým bylo vyhověno, do zprály o uplatňovóní územního plánu, jejíž
součástí budou pol<yny pro zpracování návrhu změny č' ] územního plónu Bojanovic
a prověřit možnosti jejich řešení;

hlasování: pro 7, proti 0, zdržpl se 0;

3. Zastupitelstvo obce ukltÍdtÍ starostce obecního úřadu

a) informovat o ýsledku jednání zastupitelstva obce k návrhům na pořízení změny č. 1
územního pl ónu B oj anovic bezo dkl adně j ej ich navrhov atele ;

hlasování: pro 7, proti 0' zdržel se 0;

Přílohy: č. 1. _ Nóvrhy na pořízení změny č. 7 územního plánu Bojanovic

Helena DuJková
starostka


