Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Koněšín
dne 19. listopadu 2008

Začátek:

18.00 hodin

Ukončení:

19.45 hodin

Přítomni: p. Žáková, p. Neumann, ing. Musil, p. Nováčková, p. Králík
Omluveni: p. Sklenář, p. Široká
Hosté: p. Zdeňka Šibůrková

1. Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí:
• zprávu o činnosti obce,
• zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva,
• odůvodnění pořizování vymezení zastavěného území obce Koněšín zpracovaného pořizovatelem,
• vyhodnocení stanovisek z místního šetření o vymezení zastavěného území obce Koněšín v souladu s ustanoveními § 59 zák.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
• námitky dle § 60 stavebního zákona nebyly uplatněny.

2. Vydává:
• Vymezení zastavěného území obce Koněšín formou opatření obecné povahy č. 1/2008 v souladu s ustanoveními § 60
stavebního zákona a dále § 171 až § 174 správního řádu.

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
• úpravu rozpočtu obce č. 3,
• směnu pozemků mezi obcí Koněšín a panem Petrem Hortem. Pan Petr Hort obci Koněšín směňuje tyto své pozemky: p.č.
635/2 o výměře 3086 m2, p.č. 296/1 „b“ o výměře 19 m2 a p.č. 299/1 „d“ o výměře 10 m2. Obec Koněšín panu Petru
Hortovi směňuje tyto pozemky: p.č. 298/1 o výměře 2077 m2 a p.č. 303/2 o výměře 1013 m2. Uvedené pozemky se
nacházejí v k.ú. Koněšín.
• „Smlouvu o komplexní konzultační podpoře projektu“ o dotaci „Rozvoj technické infrastruktury a parkové úpravy v obci
Koněšín“ pro Program rozvoje venkova. Zadavatel Obec Koněšín, zpracovatel EURONEST s.r.o., Třebíč.
• „Smlouvu o komplexní konzultační podpoře projektu“ o dotaci „Rekonstrukce ZŠ Koněšín“ pro Program rozvoje venkova.
Zadavatel Obec Koněšín, zpracovatel EURONEST s.r.o., Třebíč.
• Podání žádosti o dotaci Nadaci ČEZ na vybudování zastřešeného venkovního posezení a pódia na prostranství u kulturního
domu.
• Vydání příkazu starostky obce k provedení inventarizace majetku obce a to od 10. prosince 2008 do 5. ledna 2009.
• Podání žádosti na Úřad práce v Třebíči o prodloužení dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TRAVL-22/2008 do 31. 3. 2009. Obec požaduje prodloužení jednoho pracovního místa.
• Smlouvu o poskytnutí podpory z Programu obnovy venkova Vysočiny na opravu místních komunikací – třetí etapa.
Smluvní strany: Kraj Vysočina a Obec Koněšín.
• Volební řád školské rady při Základní škole a Mateřské škole Koněšín, příspěvkové organizace.
• Jmenování zástupců do školské rady za zřizovatele. Novými zástupci se stávají paní Vladimíra Široká DiS. a paní Ludmila

Nováčková.
• Darovací smlouvu č. 818362714 mezi Obcí Koněšín a Českou republikou – Ministerstvem obrany. Předmětem darovací
smlouvy je pozemek p.č. 405/81 orná půda o výměře 3570 m2 a spoluvlastnický podíl id. 2/3 p.p.č. 400/11 ostatní plocha o
výměře 219 m2, v k.ú. Koněšín, který bezúplatně nabývá Obec Koněšín.

Usnesení bylo schváleno počtem hlasů 5 pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Přítomno bylo 5 členů obecního zastupitelstva Koněšín.

