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Usnesení
12. verejného zasedání Zastupitelstva obce Týnec
dne 21. srpna 2012
1a) Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.
1b) Zastupitelstvo obce schvaluje za overovatele zápisu o prubehu 12. zasedání své
cleny Veroslavu Hesovou, Milana Kopuletého .
2. Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z 11. verejného zasedání
3.

za bere

za.

na vedomí zprávu o cinnosti RO a OÚ

4 za Týnec podle § 6 odst. 5 písmo a) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona c. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále také "stavební zákonU), ve znení
pozdejších predpisu

1. overuje,
že zmena c. 3 ÚPN SÚ Týnec není v rozporu
s Politikou územního rozvoje Ceské republiky 2008 schválenou vládou CR
usn. C. 929 ze dne 20. 7. 2009 a zverejnenou ve Sbírce zákonu CR
sdelením C. 270/2009 Sb.,
se stanovisky dotcených orgánu,
se stanovisky Krajského úradu Jihomoravského kraje,
s územne plánovací dokumentací vydanou Jihomoravským krajem - ZÚR
JmK byly zrušeny dne 21.6.2012,
jak je uvedeno v cásti oduvodnení.

2. rozhodlo
v souladu s ust.
c.413/2005 Sb.,
povahy

§

172 odst.5 zákona c.500/2004 Sb., správní rád, ve znení zákona
o námitkách tak, jak je uvedeno v oduvodnení opatrení obecní

3. vydává

ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst.4 a § 55 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona c.500/2004
Sb., správní 'rád, ve znení pozdejších predpisu, ust. § 13 a prílohy c.7 vyhlášky
c.500/2006 Sb., o územne analytických podkladech, územne plánovací dokumentaci
a zpusobu evidence územne plánovací cinnosti, fórmou opatrení obecné povahy
zmenu c. 3 ÚPN SÚ Týnec
5. za bere na vedomí rozpoctové opatrení c. 4.
navýšen o 239 200,-Kc, na strane výdaju navýšen o
navýšení ciní 10 669 600 Kc, celkové výdaje po
Schodek rozpoctu ve výši 495300,-Kc
Kc byl
z minulých let.
Overovatelé zápisu:

Na strane príjmu byl rozpocet
424 200,- Kc. Celkové príjmy po
navýšení ciní 11 164 900 Kc.
pokryt z financních prostredku
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