Usnesení

č. 14

veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov,
konaného dne 20.6.2008 v suterénu Obecního úřadu.
Zastupitelstvo:
I.

schvaluje

1. předložený program a ověřovatele zápisu ing. Marie Fremlová, ing. Martin Kočica.
2. prodloužení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov dle zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění na II. pololetí 2008.
3. kupní smlovu mezi obcí Bánov a p. Bělunkovou na nákup nemovitostí zapsaných v katastru
nemovitostí:
- pozemku p.č. 315, zastavěná ploch a nádvoří, o výměře 40 m2
- budovy bez čp/če, zemědělská stavba, ležící na p.č. 315
v částce 105.000,- Kč
4. kupní smlouvu mezi obcí Bánov a ing. Martinou Ryšávkovou na prodej nemovitosti zapsané
v katastru nemovitostí takto:
-pozemku p.č.716, - budovy č.p.502 na pozemku p.č.716 v částce 1 720 000,- Kč
Kupní smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení, které proběhlo dne 4.6.2008.
5. odprodej části obecní zahrady o velikosti cca 200 m2 manželům Ivetě a Milanovi
Balouchovým za cenu 80,- Kč/m2, příloha – náčrtek k žádosti.
Kupující zajistí a uhradí zaměření parcely, zpracování oddělovacího geometrického plánu a
vyhotovení kupní smlouvy.
6. vybudování zpevněné plochy před domem č.p.106 – manželé Vajdíkovi pro účely parkování.
Nutno použít prorůstající dlažbu.
7. darovací smlouvu pro manžele Jiřího a Petru Zálešákovy, Bánov č. 103 ve výši 20 000,- Kč
jako jednorázová pomoc při narození trojčat.
8. změny rozpočtu č.2/2008
1/ Finanční dar pro trojčata
Změna 3319 5492
+ 20 000,3322 5169
- 15 000,6409 5229
- 5 000,2/ Nákup pozemků pro potřeby KPÚ
Změna 3639 6130
+ 600 000,3639 6121
- 600 000,-

9. Doplnění do zásad použití sociálního fondu: Bod 1a) Příspěvek na rekreaci se poskytuje 1x
ročně na základě předložené faktury ve výši maximálně 5 000,- Kč.
II.

vydává
1. změnu číslo 16 územního plánu sídelního útvaru Bánov v souladu s ustanovením § 43
ods. 2 a § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění – stavební zákon a § 171 a následujícího zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a vymezuje jeho závaznou část tak, jak je uvedeno v příloze č. 1
2. opatření obecné povahy obce Bánov č. 1 /2008, kterou se vydává změna č. 16 závazné
části územního plánu sídelního útvaru Bánov

III.

ukládá
1. starostovi zajistit veřejnou vyhláškou oznámení o vydání opatření obecné povahy č.
1/2008 vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a rovněž tak zveřejnit způsobem
umožňujícím dálkový přístup

IV.
1.

V.

zplnomocňuje a pověřuje
tříčlennou komisi ve složení starosta, místostarostka a Vladimír Zálešák nákupem dalších
pozemků pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bánov od majitelů pozemků do výše
600 000,- Kč dle cen podle soupisu nároků

bere na vědomí
1. informace o chystané opravě střechy sportovní haly
2. prázdninový provoz MŠ, MŠ bude uzavřena od 7.7.-10.8.2008
3. provozování zahrady MŠ od 11.8. pro rodiče s předškolními a mladšími školními dětmi
4. příprava na oslavy spojené s žehnáním obecního praporu dne 12. a 13.7.2008
5. dotace z KU Zlín na poskytování sociálních služeb na DCHB ve výši 300 000,- Kč pro
Oblastní charitu Uh. Brod, dotace na obnovu zahrady MŠ ve výši 300 000,- Kč
6. vybudování inženýrských sítí v lokalitě ZTV II. pouze v nejnutnějším rozsahu,
v současné době nebude v této ulici povolena další rodinná výstavba

VI.
neschvaluje:
1. nákup zdravotního střediska v Bánově od vlastníků MUDr. Zdeňky Vrbové a paní Ivy
Hanyšové za předloženou cenu 4,2 mil.
Mgr. Zbyněk Král
starosta

Ing. Marie Fremlová
místostarostka

