Výsledky usnesení č. 2/2021 zastupitelstva obce Volenice ze zasedání
konaného dne 7.4.2021 v 16.00hod. v zasedací místnosti OÚ Bubovice.
Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele
2. program jednání zastupitelstva obce
3. opatření obecné povahy č.1/2021- Změnu č.1 územního plánu Volenice na základě
předložené dokumentace.
4. finanční dar ve výši 1000,- Kč organizaci Alka,o.p.s Příbram, Linky bezpečí, z.s. a
Svazu tělesně postižených Březnice
5. podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova - na opravu hřbitovní zdi
6. podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství z Programu rozvoje venkova
na opravu podlahy ložnice, opravu schodů a chodby a opravu topení v Mateřské
škole Bubovice
7. podání žádosti o dotaci na rekonstrukci zářezů v Nouzově na Ministerstvo životního
prostředí z Národního programu pro životní prostředí
8. členy výběrové komise na plánované akce
9. směnu pozemků po geometrickém zaměření a vypracování znaleckého posudku – M.
10. požádat o příspěvek na provoz hřbitovů od okolních obcí
11. smlouvou o smlouvě budoucí na věcné břemeno p.č.473/1 v k.ú.Volenice u Březnice
12. dodatkem a změnou výpovědních podmínek nájemní smlouvy s firmou K. s.r.o.
Pověřuje pořizovatele územně plánovací dokumentace –
1.Obecní úřad Volenice, aby v souladu s platnými předpisy oznámil vydání změny
územního plánu
veřejnou vyhláškou, zajistil její trvalé zveřejnění na oficiálních stránkách obce, uložil
dokumentaci
opatřenou záznamem o účinnosti na předepsaných místech a požádal o její zapsání do
celostátní evidence územně plánovací činnosti. Dále pořizovatel pro obec zajistí
vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po vydání této změny a toto
vyhotovení po nabytí účinnosti změny opatří záznamem o účinnosti. Rovněž zajistí
uložení úplného znění územního plánu na předepsaných místech a jeho trvalé
zveřejnění na oficiálních webových stránkách obce
Vydává
1. opatření obecné povahy č.12021 Změnu č.1 územního plánu Volenice na základě
předložené
dokumentace
Zastupitelstvo bere na vědomí
1. stav účtu
2. kontrolu usnesení č. 1/2021
3. že k návrhu změny územního plánu nebyly ve lhůtě k tomu určené uplatněny žádné
připomínky ani námitky
4. zahájení opravy místní komunikace a kanalizace v obci Volenice
5. informaci o stavu prací na výměně NN Bubovice
5. informaci ohledně domovních čistíren odpadních vod
6. termín svozu nebezpečného odpadu - 3.7.2021
7. připojení na vodovodní a kanalizační síť – stavba P.
Zapisovatel:
Lika Průšová

Ověřovatelé
Huml Jaroslav
Vlas Pavel

