Obec Lobodice
Olomoucký kraj
Lobodice 39, 751 01 Tovačov
tel: 581 731 175
www.lobodice.cz
e-mail: ou.lobodice@volny.cz

Usnesení
z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Lobodice
konaného dne 20.6.2013

1. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Program 18. veřejného zasedání a jmenuje ověřovatele a zapisovatele veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Lobodice

2. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Závěrečný účet obce Lobodice za rok 2012 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Lobodice za rok 2012. Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce dne
4.6.2013, sejmut 20.6.2013. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lobodice za
rok 2012 byla vyvěšena na úřední desce dne 4.6.2013 a sejmuta dne 20.6.2013.
Projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření se
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Dne 20.6.2013
bylo požádáno o přezkoumání hospodaření obce Lobodice za rok 2013.

3. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 9.900,93 Kč.
Příděl do rezervního fondu 7.900,93 Kč.
Předěl do fondu odměn 2.000 Kč.

4. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Výsledky výběrového řízení na realizace a vybudování parkovacího stání u hřbitova. Bylo
osloveno 5 firem. Nabídku podali 3 firem.
- Sisko, Velká Dlážka 8, 750 00 Přerov
- Strabag, Tovačovská 974, 750 11 Přerov
- Delta Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice
Jediným posuzovacím kriteriem byla cena.
Výběrovou komisí byla vybrána firma Sisko s nejnižší cenovou nabídkou 459.773 Kč včetně
DPH.
Strabag 469.029,50 Kč včetně DPH.
Delta 701.139,- Kč včetně DPH.

5. Změna č.2 Územního plánu Lobodice
Zastupitelstvo obce projednalo
1.

návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 Územního plánu Lobodice,
zpracovaná Ing. arch. Jitkou Šimordovou v listopadu 2012, upravená v březnu 2013,

2.

důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lobodice včetně její
přílohy č. 1–3.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lobodice včetně její přílohy
č. 1–3.
Zastupitelstvo obce vydává
po ověření podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, že návrh Změny č. 2 Územního
plánu Lobodice není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, se Zásadami
územního rozvoje Olomouckého kraje v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů ani se
stanoviskem krajského úřadu,
jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, za použití ust. § 43
odst. 4, ust. § 54 odst. 2 a ust. § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, ust. § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, ust. §
84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
právních předpisů a ust. § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších právních předpisů
Změnu č. 2 Územního plánu Lobodice formou opatření obecné povahy v celém rozsahu
předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce ukládá
1.

zajistit u projektanta vypracování vydané Změny č. 2 Územního plánu Lobodice ve čtyřech
vyhotoveních,

2.

zajistit u pořizovatele opatření vydané změny záznamem o účinnosti ve smyslu ust. § 14
odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších právních
předpisů,

3.

zajistit u projektanta vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny
v souladu s ust. § 55 odst. 5 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů a
u pořizovatele jeho opatření záznamem o účinnosti

6. Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí
Rozpočtové opatření č.1, viz. příloha
7. Zastupitelstvo obce Lobodice po projednání schvaluje
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-8013425/2
Mezi obcí Lobdice, Lobodice 39, 75101 Lobodice IČO: 00301523 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín, IČO: 24729035
- Přípojka elektřina k RD manželů Zdráhalových. Smlouvu o smlouvě budoucí schválilo ZO dne
19.11.2012 na 14. Veřejném zasedání, jednorázová odměna 1000 Kč.

8. Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí informaci starosty
Dne 7.6.2013 byla provedena kontrola kanalizace ve zdravením středisku a bytu F. Janáče.
Kontrolu a vyčištění provedla firma BMH s.r.o., Olomouc, cena 6.932 Kč.
Vodorovná kanalizace je zcela zničená – havárie.
Opravu provede p. Alois Kobak.

9. Zastupitelstvo obce Lobodice bere na vědomí informaci starosty
V měsíci květnu byla provedena oprava veřejného osvětlení (mimo Cvrčov). Opravu provedl J.
Žeravík+ pronájem plošiny. Cena za J.Žeravíka 40.177 Kč. Vedení vložené v zemi je na 2

místech poškození. Ve spolupráci s RWE budou poškozená místa zaměřena a opravena.
Výkopové práce zajistí zaměstnanci obce.
10. Diskuse
Dne 25.6.2013 v 15:00 hod se uskuteční schůzka s panem Ing. Kocůrek z firmy Provod. Jsou
zváni všichni zastupitelé. Ing. Kocůr nám podá informaci o možnosti čerpání dotací z OPŽP a
dalším postupu při budovaní kanalizace v rámci DSO Povaloví.
Zpracováno dne: 21.6.2013

………………………………...
Místostarosta:

………………………………
Starosta

