Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice,
konaného dne 19.11.2010

Zastupitelstvo obce Valašská Senice:
I. určuje
2/16 ověřovateli zápisu pana Marka Juráně a Augustina Beránka a zapisovatelkou
paní Jarmilu Hřibovou
2/20 Pavla Novosáda, starostu obce Valašská Senice,
aby spolupracoval s pořizovatelem - odborem územního plánování, stavebního řádu
a dopravy Městského úřadu Vsetín, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“)
1. dle § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona při zpracování a úpravě návrhu zadání
územního plánu Valašská Senice, včetně jeho změn a při zpracování a úpravě
návrhů zadání změn územního plánu sídelního útvaru Valašská Senice
2. dle § 49 odst. 1 stavebního zákona při zpracování návrhu pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu Valašská Senice, včetně návrhu rozhodnutí o výběru
výsledné varianty řešení a při zpracování návrhů pokynů pro zpracování návrhů
změn územního plánu sídelního útvaru (územního plánu) Valašská Senice, včetně
návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení,
3. dle § 53 odst. 1 stavebního zákona při vyhodnocení výsledků projednání a
zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu
územního plánu Valašská Senice a při vyhodnocení výsledků projednání a
zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu změn
územního plánu sídelního útvaru (územního plánu) Valašská Senice

II. schvaluje
2/17 návrhovou komisi ve složení: pan Karel Surovec a pan Zdeněk Tkadlec
2/18 program zasedání ze dne 19.11.2010
2/21 inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce za rok 2010:
předseda: Zdeněk Tkadlec
členové: Karel Surovec
Augustin Beránek
2/22 Smlouvu o půjčce mezi OPEN terra, s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín (věřitel)
a Obcí Valašská Senice (dlužník) ve výši 2 000 000,- Kč k financování akce
„Vodovod Valašská Senice“
2/23 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 4.5.2009 mezi Obcí Valašská Senice a
panem Zdeňkem Trochtou, Roháčova 135/20, 130 00 Praha 3
2/24 Dohodu o odstoupení od Nájemní smlouvy ze dne 4.5.2009 mezi Obcí Valašská
Senice a Evou Jandovou, Roháčova 135/20, 130 00 Praha 3
2/25 odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory č. D/1220/2009/ŘDP mezi
Zlínským krajem a Obcí Valašská Senice ze dne 7.8.2009 na realizaci projektu
„Územní plán Valašská Senice“ – návrh

III. deleguje
2/19 zástupce Obce Valašská Senice pana Pavla Novosáda do Sdružení obcí
Hornolidečska a do Místní akční skupiny Hornolidečska, jako náhradníka paní
Jarmilu Hřibovou.

…………………………

.…………………………………

Pavel Novosád – starosta

Jarmila Hřibová – místostarostka

