
Usnesení Č. 4/2022

ze zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice dne 30. 6. 2022

l) Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) Kontrolu usnesení z minulé schůze a zprávu o činnosti starosty a OÚ Malá Losenice.

b) Rozpočtové opatření č. 5/2022.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2022.
d) Časovou a finanční rozvahu kanalizace a ČOV pro obec Malá Losenice vypracovanou projekční a
inženýrskou kanceláří ATELIÉR AJV, s.r.o..
e) Cenovou nabídku na rekonstrukci kanalizace a 2 ks silničních vpustí od společnosti OHLA Zs a. s...
f) Cenovou nabídku od stavební firmy Dvořáková s.r.o. na rekonstrukci obecní komunikace spojující obec
Malou Losenici a Modlíkov.
g) Nabídku financování úvěru od KB.

2) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Program schůze.

b) Ověřovatele zápisu Ladislav Ondráček, Ctibor Křepinský, zapisovatel Josef Fiala.
C) Cenovou nabídku na opravu kanalizace a 2 ks silničních vpustí od společnosti OHLA Zs a. s.

d) Cenovou nabídku od stavební firmy Dvořáková s.r.o. na rekonstrukci obecní komunikace spojující obec
Malou Losenici a Modlíkov v celkové výši 193 170,37 KČ.
e) Prodej části obecního pozemku p. č. 1923/59 (ostatní plocha) o výměře cca 36 m2 za cenu 20 Kč/m2

panu . bytem Veslařská 128, Brno, dle zveřejněného záměru Z2/2022.

f) Směrnici č. 2/2022 pro nakládaní s pozemky ve vlastnictví Obce Malá Losenice.

g) Směrnici č. 3/2022 k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
h) Rozpočtové opatření č. 6/2022.

Zastupitelstvo obce vydává po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"),
že návrh změny č. II Územního plánu Malá Losenice není v rozporu s Politikou územního rozvoje

České republiky ve znění Aktualizace č. l, 2, 3, 4 a č. 5, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina,
ve znění Aktualizací č. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a č. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. C)
stavebního zákona za použití § 43 odst. 4 a § 55b odst. 8 až 10, § 54 odst.1 a 2 stavebního zákona
Změnu Č. II územního plánu Malá Losenice.

Za zastupitelstvo obce:
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