Souhrn usnesení ze 42. zasedání Zastupitelstva obce Pokojov
konaného 5. 2. 2018 od 19 hod.
Zastupitelstvo obce Pokojov:


schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a Miloše Jakubce a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou



schvaluje program zasedání



projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, v
případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými novelizacemi
zákona o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na
odpadové hospodářství.



schvaluje Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy pro stavbu RD



schvaluje Rozpočet na rok 2018 Svazku obcí Pooslaví – bez připomínek



schvaluje Rozpočet na rok 2018 Svazu vodovodů Bohdalov – bez připomínek



schvaluje Rozpočtový výhled Svaz vodovodů Bohdalov – bez připomínek



schvaluje Rozpočet na rok 2018 Svazku obecních lesů Přibyslav – bez připomínek



schvaluje Střednědobý výhled Svazku obecních lesů Přibyslav – bez připomínek



schvaluje žádost pana L. N. na pokácení 18 ks dřevin z důvodu výstavby inženýrských sítí



schvaluje použití dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rekonstrukci oplocení okolo
kaple



schvaluje pořízení nových plastových oken do čekárny



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.
II územního plánu Pokojov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace
č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a č. 5, 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. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního
řádu Změnu č. II územního plánu Pokojov

Zapisovatel:

Mgr. Markéta Chlubnová

Ověřovatelé:

Karel Zajíček dne 9. 2. 2018

.....................

Miloš Jakubec dne 9. 2. 2018

.....................

Dana Březková dne 9. 2. 2018

.....................

Starosta:

8

