Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
3/2021 konaného dne 22.6.2021
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 22.6.2021 usneslo
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 2/2021
Schválení účetní závěrky za rok 2020
Schválení závěrečného účtu za rok 2020
Smlouva ČEZ distribuce – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti
Smlouva POV
Smlouva POV obchod
Oprava místního rozhlasu
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 19 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 6 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
-

Schválení ÚP obce Borek

Návrh usnesení č.1/3/2021
Zastupitelstvo souhlasí s doplněním programu a zařadí jako bod č.8 a schvaluje program
jednání
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.................................................................
Návrh usnesení č. 2/3/2021
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2020 bez
výhrad
Hlasování:

Souhlasí:

Usnesení bylo schváleno

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

………………………………………….
Návrh usnesení č.3/3/2021
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Borek za rok 2020, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Borek za rok 2020 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.....................................................................
Návrh usnesení č. 4/3/2021
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s a pověřuje
starostku k uzavření a podpisu smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………
Návrh usnesení č. 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním Smlouvy POV a pověřuje starostku k uzavření
a podpisu smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………….
Návrh usnesení č. 6/3/2021
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním Smlouvy POV a pověřuje starostku k uzavření
a podpisu smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………..
Návrh usnesení č.7/3/2021
Zastupitelé souhlasí s opravou rozhlasu a pověřují starostku k zajištění cenových nabídek
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………..

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 8/3/2021
Zastupitelstvo obce Borek potvrzuje ověření souladu Změny č. 1 Územního
plánu Borek se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění
a s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se stanovisky dotčených
orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo obce Borek rozhoduje podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách
uplatněných proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek tak, jak je uvedeno
v návrhu rozhodnutí o námitkách, který byl zpracován a projednán dle
ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je uveden v
příslušné kapitole Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Borek.
Zastupitelstvo obce Borek, jako příslušný správní orgán, ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s ustanovením § 43 odst. 4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává
formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Borek.
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………..

Starostka obce:

Ověřovatelé zápisu:

V Borku dne 24.6.2021

Místostarosta obce:

