
Obec Starý Mateřov 

Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov 

Výpis usnesení z: 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, 

konaného dne 30. dubna 2018, od 17 hodin v obecním sále na obecním úřadě 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje doplnění navrženého programu dnešního 

zasedání o Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. 

 

Výsledek hlasování:   Pro    6 Proti  0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 206/2014-18 bylo schváleno. 
 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje navržený, doplněný program dnešního 

zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., a zapisovatele 

2) Přednesení, doplnění, schválení navrženého programu 

3) Vydání změny č. 1 územního plánu Starý Mateřov 

4) Rekonstrukce Hospody U Lípy 

a) Dodatek ke smlouvě o úvěru 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 

6) Diskuze 

 

Výsledek hlasování:   Pro    6 Proti  0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 207/2014-18 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov po projednání návrhu na vydání změny č. 1 územního 

plánu Starý Mateřov s jeho odůvodněním (viz. Příloha č. 3): 

 

I. o v ě ř u j e 

dle § 54, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, že změna č. 1 územního plánu Starý Mateřov není v 

rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje vydaných 

Zastupitelstvem Pardubického kraje na jeho 9. zasedání dne 29. 04. 2010 usnesením 

č. Z/170/10, které nabyly účinnosti dne 15. 5. 2010 včetně Aktualizace č. 1 těchto zásad, se 

stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  

 



II. s ch v a l u j e 

návrh rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a návrh vyhodnocení připomínek, které 

jsou nedílnou součástí odůvodnění opatření obecné povahy (kapitoly K a L). 

 

III. v y d á v á 

podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ustanovení § 55 

ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti změnu č. 1 územního plánu 

Starý Mateřov formou opatření obecné povahy. 

 

Výsledek hlasování:   Pro    6 Proti  0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 208/2014-18 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru č. 99018302269, 

Komerční banka a.s. (viz. Příloha č. 4). 
 

Výsledek hlasování:   Pro    6 Proti  0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 209/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu 

obnovy venkova (viz. Příloha č. 5). 
 

Výsledek hlasování:   Pro    6 Proti  0   Zdrželi se  0 

Usnesení č. 210/2014-18 bylo schváleno. 

 


