ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Býšovec konaného dne 24.9.2020 od 19,30 hod v
obecním domě v Býšovci
Přítomni: Petr Pecina, Tomáš Uhlíř, Jiří Martínek, Stanislav Martinek, František
Smolík, Petr Štoudek
Omluveni: František Křenek

Program: 1.Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. Schválení změny č.1 územního plánu obce Býšovec
5. Různé záležitosti obce
6. Diskuze
7. Závěr

ad1) Starosta p. Uhlíř přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem a zahájil
zasedání obecního zastupitelstva.

Ad2) Zastupitelstvo jednohlasně schválilo program zasedání
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad3) Zastupitelstvo provedlo volbu zapisovatele: p. Jiří Martínek ověřovatelé zápisu
Stanislav Martinek, Petr Štoudek
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad4) Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí v souladu s ustanovením § 172
odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny č. 1
Územního plánu Býšovec ve smyslu kapitoly „Vyhodnocení připomínek“ odůvodnění
změny č. 1 Územního plánu Býšovec a vydává formou opatření obecné povahy 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. 1 Býšovec není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015 ve znění
Aktualizace č. 1,2 a 3, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění
Aktualizace č. 1,2, 3, 5 a 6, 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 ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2
stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu Změnu
č. 1 Územního plánu Býšovec.

Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemků v
k.ú.Býšovec p.č.486,485,469, které jsou pod místní komunikací mezi Ujčovem a
Věchnovem
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronájmu sportovního areálu ve
Smrčku p.č.215/4, 215/6 a p.č st.60 vše v k, ú. Smrček
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronájmu části pozemku 306/5 a
308/1 v k. ú. Smrček
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad5) Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost paní Kadlíčové o vykácení
náletových dřevin na pozemku 260/1 v k. ú. Smrček
Pro 6

proti 0

zdržel se 0

Ad6) Do diskuze se nepřihlásil nikdo

Ad7) Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání
ve 20:40hod ukončil

Ověřovatelé zápisu:
Stanislav Martinek , Petr Štoudek

Zapsal: Jiří Martínek

Starosta
Tomáš Uhlíř

