Výpis usnesení ze zápisu č. 5 / 2015 ze zasedání
Zastupitelstva obce Pavlov,
které se konalo dne 11.9.2015
Zastupitelstvo obce Pavlov schvaluje:
 jmenování zapisovatele pro vyhotovení zápisu – Ing. Jindřicha Doležala
 ověřovatele zápisu Jindřicha Pokorného a Pavla Smejkala
 zápis z minulého zasedání
1/2015 Schválení změny č.1. Územního plánu obce Pavlov
 bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání změny
č. I územního plánu Pavlov ve smyslu kap. 13 odůvodnění změny č. I územního plánu Pavlov.
 rozhoduje
podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), o námitkách uplatněných při veřejném projednání ke Změně
č. I Územního plánu Pavlov.
 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. I Územního plánu Pavlov není v
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění
Aktualizace č. 1, 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. I Územního plánu Pavlov.

2/2015 ZO bere na vědomí Výroční zprávu MŠ Pavlov za 2015
3/2015 ZO schvaluje rozpočtové opatření 4/2015
4/2015 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 o ochraně nočního klidu
5/2015 ZO schvaluje Záměr č. 4/2015
6/2015 ZO schvaluje Smlouvou o sml. budoucí – věcné břemeno E-On
7/2015 ZO schvaluje finanční příspěvek Hokejovému klubu Pavlov ve výši 10.000,- Kč
8/2015 ZO zamítá odprodej části pozemku parc.č. 171/1, k.ú. Starý Telečkov
9/2015 ZO bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly VZP
Ing. Jindřich Doležal
místostarosta

Antonín Havlíček
starosta

