Obec Pňovice
Pňovice 187, 783 12, Pňovice
tel.č.: 585 380 069 | fax č.: 585 380 069 | e-mail: ou@pnovice.cz

USNESENÍ
39. zasedání Zastupitelstva obce Pňovice
konané dne 13. 4. 2022 v na faře od 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce Pňovice schvaluje
1/39Z/2022

volbu návrhové komise ve složení Marek Maceják, Luboš Čunderle a Roman Tégl, ověřovateli
zápisu Jana Vrbu a Ing. Jiřího Ruprechta a zapisovatelkou Miloslavu Krejčí.

2/39Z/2022

program zasedání.

4/39Z/2022

uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti
Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128) dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišťovat
Obecnímu úřadu Pňovice splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací
činnosti při dalším pořizování nového Územního plánu Pňovice.

7/39Z/2022

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8020667/VB/001 mezi obcí
Pňovice a firmou ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

9/39Z/2022

Obecně závaznou vyhlášku obce Pňovice č. 1/2022 o nočním klidu.

10/39Z/2022

záměr obce směnit pozemky p. č. 216/9 a 216/10 v k.ú. Pňovice dle geometrického plánu
185/2020 za pozemek 168/2 v k.ú. Pňovice.

11/39Z/2022

darovací smlouvu na částku 10 000 Kč k zajištění provozu ZDVOP Klokánek FOD Dlouhá
Loučka a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

12/39Z/2022

darovací smlouvu na příspěvek ve výši 10 000 Kč při narození dítěte *** a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.

13/39Z/2022

doplnění bodu programu zasedání - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Víceúčelové hřiště
Pňovice"

14/39Z/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Víceúčelové hřiště Pňovice" a pověřuje starostu obce jeho
podpisem.

Zastupitelstvo obce Pňovice bere na vědomí
3/39Z/2022

kontrolu usnesení a zprávu o činnosti.

8/39Z/2022

rozpočtové opatření č. 2/2022.

Zastupitelstvo obce Pňovice pověřuje
6/39Z/2022

starostu obce podpisem Příkazní smlouvy č. 03/04/2022/Mik - pořizování nového Územního
plánu Pňovice mezi obcí Pňovice a Ing. Martinou Miklendovou.

Zastupitelstvo obce Pňovice rozhodlo
5/39Z/2022

že, již nadále nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci pořizování nového
Územního plánu Pňovice dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce
s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu Litovel, Odboru

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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výstavby.

Radovan Štábl
starosta obce

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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