ZAPIS z vefeiného zasedéni zastupitelstva obce Litichovice:

Dne: 26.2.2021 v 17:00 hod
Kde: Litichovice 4, 257 26 Diviéov

Uéastnici:
Za ZASTUPITELSTVO: K. Zérubové, R. Zéruba, M. Dréb, S Podmolové, R. Bohuslévek, D.
Benék
Obéané: Die prezenéni listiny. Poéet: Obéané: 2, hosté: 2.
Zapisovatel: p. Richard Zéruba

OvéFovatelé za'pisu: pi. §érka Podmolova’, p. Roman Bohuslévek
1) Pani starostka pFivitala pFitomné.
2) Zastupitelé hlasovali o navrieném zapisovateli a ovéFovatelich: p. Richard Zéruba,
pi. §érka Podmolové, p. Roman Bohuslévek
Hlasovém': 6x PRO, 0x PROTI, 0x SE ZDRiEL

3) Pani starostka navrhla pFidém’ bodu E. 4 Vydéni zmény E. 1 L'Jzemniho plénu obce
Litichovice do programu jedna’ni zastupitelstva.

Hlasovéni: 6x PRO, 0x PROTI, 0x SE ZDRiEL

O‘U‘PWN!‘

4) Zastupitelé hlasovali o- navrieném programu jedném’:

VVroEm’ zpréva dle zékona 106/1999 Sb.

Rozpoétové opatFenI' E. 1
Schvéleni interni smérnice ("Ll/2021 o postupech pFi zadévéni veFejné zakézky
Vydéni zmény (‘3. 1 Uzemm’ho plénu obce Litichovice.
Rﬂzné

Diskuze

Hlasovéni: 6x PRO, Ox PROTI, 0x SE ZDRiEL
5) Starostka seznémila zastupitele s obsahem Vy'lroéni zprévy za rok 2020 o poskytovéni
informaci dle zékona E 106/1999 Sb.
Zastupitelé hlasovali o schvélem’ VVroEm’ zprévy za rok 2020.
Hlasovém’: 6x PRO, Ox PROTI, 0x SE ZDRiEL

6) Starostka seznémila zastupitele s obsahem névrhu rozpoétového opatFenI' E. 1.
Zastupitelé hlasovali o schvéleni rozpoétove’ho opatFem’ é. 1/2021
Hlasovém': 6x PRO, 0x PROTI, 0x SE ZDRiEL

Starostka seznémila zastupitele s obsahem névrhu doplném’ pﬂvodm' smérnice
1/2016 0 postupech pFi zada’vani veFejnVch zakézek ve smyslu platné Upravy zékona.

Jedné 5e 0 doplném’ bodu rozéifujiciho moiné kritéria vybéru o eticka’ a
environmentélm’ hlediska.
Zastupitelé hlasovali o schvélem’ Smérnice 1/2021 0 postupech pFi zadévanl’ veFejm’Ich
zakézek a zruéeni smérnice 1/2016.
Hlasovénl': 6x PRO, 0x PROTI, Ox SE ZDRiEL

8) Starostka seznémila zastupitele s tim, 2e zména E. 1 Uzemniho plénu obce byla
projednéna se véemi dotéem'lmi orgény a je pFipravena k zévéreénému schvéleni.
Navrhla proto na'sledujl'ci usnesem’:
Zastupitelstvo obce
l. souhlasi s "Pfedklédaci zprévou ke zméné E. 1 Uzemm'ho plénu (déle téi ”UP ")
Litichovice” a s vyhodnocem’m stanovisek a pFipominek;

ll. bere na védomi stanovisko k névrhu Zmény E. 1 Uzemniho plénu Litichovice
vydaného odborem Uzemm'ho plénovéni a stavebm’ho Fédu krajského UFadu ze dne
4.6.2020;
III. ovéfilo soulad s ustanovem’m § 54 odst. 2 zékona é. 183/2006 5b., 0 Uzemm'm
plénova’m’ a stavebm’m Fédu ( stavebni zékon) v platném zném’, ie zpracované
dokumentace nenl' v rozporu:
1. s Politikou Uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace E. 1, 6. 2, 6. 3 a 5,
2. s Uzemné plénovaci dokumentaci vydanou krajem — se Zésadami L'Jzemm'ho
rozvoje StFedoéeského kraje, ve znéniAktualizace E. 1 a £3. 2,

3. s vysledkem Feéem’ rozporﬁ (nebyly Feéeny),
4. se stanovisky dotéenych orgénﬁ,
5. se stanoviskem krajského Ufadu ze dne;

IV. vydévé zménu C. 1 Uzemm’ho plénu Litichovice podle ustanovem’ § 6 odst. 5. pism.
c) stavebm’ho zékona formou opatFem’ obecné povahy;
V. uklédé poFizovateli:
1. zajistit po nabyti ﬁinnosti zmény E. 1 UP Litichovice povinnosti vypvajI'CI' z

ustanoveni § 165 stavebm’ho zékona a 2 § 14 vyhlééky é. 500/2006 5b., 0
L’Jzemné analytickych podkladech, Uzemné plénovaci dokumentace a zpﬂsobu
evidence Uzemné plénovaci éinnosti,

2. zaslat registraéni list Krajskému Ufadu StFedoéeského kraje ve smyslu
ustanovem’ § 162 stavebm’ho zékona.

Hlasovénl’: 5x PRO, 0x PROTI, 1x SE ZDRiEL

9) Starostka seznémila zastupitele s dotaénimi programy stétu i stFedoéeského kraje,
které by bylo moiné vyuiit pro plénované investiém’ a opravné projekty obce.

10) Starostka seznémila zastupitele s postupem prodeje dfeva vytéieného z obecm’ch
lesﬁ v roce 2020.
11) Starostka oznémila pFI’tomm’Im, ie byly provedeny revize komr’nﬁ v budové obecniho
UFadu.

12) Starostka informovala pFl'tomné o pripravé novych kompostéren v Diviéové a
Postupicich, s celkovou kapacitou 300t roéné.

13) Starostka informovala pFI’tomné o bliil’cim se séitém’ Iidi, domL‘) a bytﬂ, které se
uskuteéni ocl 27.3. 2021 elektronicky a poté pomoci papI’rovh formuléFCI. Nabidne
obéanﬂm, 2e budou moci vyuiit pro vyplnéni on—Iine formulérﬁ uredm’ hodiny
obecm’ho Gradu.
14) Starostka informovala zastupitele, 2e objednala vytvoFem’ znaku obce a nésledné
Wrobu smaltovaného znaku a Vlajky. Prvm’ névrhy znaku lby mohli byt pFedény do
kvétna.

15) Zastupitelé projednali postup spélenl’ dFeva na sklédce a vyuiiti recyklétu pro da|§i
opravy komunikaci. Starostka informovala o moinosti na'kupu recyklétu v letoém’m

roce.
16) Starostka informovala o novele zékona o odpadech, které vyvolévé nutnost zménit do
konce roku 2021 zpﬁsob plateb 2a likvidaci komuna’lm’ho odpadu Upravou obecné
zévazné vyhlééky.
17) Starostka navrhla poskytnout finaném’ pfispévky spoleénosti RUAH ve vyéi 5.000 KE a

spoIeEnosti Posézavi o.p.s. ve vyéi 6.600 Ké.
Zastupitelé hlasovali o schvélem’ finanéniho daru ve vy'léi 5.000 K6 pro spoleénost
RUAH
Hlasovém’: 6x PRO, 0x PROTI, 0x SE ZDRiEL

Zastupitelé hlasovali o schvélem’ prispévku ve vyéi 6.600 Ké pro spoleénost Posézavi
o.p.s.
Hhsovénk6xPR0,0xPROTLOxSEZDRiEL
18) PI’. starostka podékovala za uéast obéanﬁm a ukonEila veFejné zasedénl’.

USNESENE

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem p. Richarda Zérubu a ovél‘ovateli
zépisu pl’. §érku Podmolovou, p. Romana Bohuslévka.

2) Zastupitelstvo obce souhlasu’ s doplném’m programu jednéni zastupitelstva o bod 4
Vydéni zmény E. 1 dzemm’ho plénu obce Litichovice.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje program jedném’ zastupitelstva.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje VVroEni zprévu za rok 2020 o poskytovém’ informaci
dle zékona E 106/1999 Sb.

5) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoEtové opatFenI’ E.1/2020.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje interm’ smérnici E. 1/2021 0 postupech pFi zadévém’
veFejné zakézky a zéroveﬁ ru§i smérnici E. 1/2016.

7) Zastupitelstvo obce
l. souhlasi s ”PFedkla'daci zpra'vou ke zméné E. 1 dzemm’ho plénu (déle téi ”UP “)
Litichovice“ a s vyhodnocem’m stanovisek a pFipomI'nek;

ll. bere na védoml’ stanovisko k névrhu Zmény E. 1 dzemm’ho plénu Litichovice
vydaného odborem uzemniho plénovém’ a stavebnl'ho Fédu krajského ﬂFadu ze
dne 4.6.2020;

III. ovéFilo soulad s ustanovenl’m § 54 odst. 2 zékona E. 183/2006 Sb., 0 Clzemnim
pla’novénl' a stavebnl’m Fa’du ( stavebm’ za’kon) v platném znénl’ , ie zpracované

dokumentace nem’ v rozporu:
1. s Politikou Uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace E. 1, E. 2, E. 3 a 5,

2. s Clzemné plénovaci dokumentaci vydanou krajem — se Zésadami Clzemniho
rozvoje Stfed oEeského kraje, ve znénl' Aktualizace E. 1 a E. 2,
3. s sledkem ‘r'eEenI' rozporCI (nebyly Fe§eny),
4. se stanovisky dotEenVch orgénﬁ,
5. se stanoviskem krajského ﬂFadu ze dne;
IV. vydéva’ zménu E. 1 Clzemniho plénu Litichovice podle ustanovenl' § 6 odst. 5.

pl'sm. c) stavebm’ho zékona formou opatFenI' obecné povahy;
V. uklédé poFizovateli:
1. zajistit po nabytl’ t'JEinnosti zmény E. 1 UP Litichovice povinnosti vyply’lvajici z
ustanovem’ § 165 stavebnl’ho zékona a 2 § 14 vyhlé§ky E. 500/2006 Sb., 0

Lizemné analyticch podkladech, uzemné plénovaci dokumentace a
zpﬂsobu evidence dzemné pla’movaci Einnosti,

2. zaslat registraEm’ list Krajskému IIIFadu StFedoEeského kraje ve smyslu
ustanovenl' § 162 stavebm’ho za’kona.
8) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutl' finanEm’ho daru ve vﬁi 5.000 KE

spoleEnosti RUAH.
9) Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutl' finanEnI'ho pfispévku ve vy'éi 6.600 KE

spoleEnosti Posézavi

OvéFovatelé: pl’. 5. Podmolové
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Zaplsovatel: p. Richard Zaruba
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Vyvééeno : 1.3. 2021

Kléra Zérubova’

Sejmuto :

starostka obce

