Obec Kameničky
Usnesení
z 19. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 15. února 2018
Zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
ZO/56/: bere na vědomí:
zprávu o činnosti Rady obce Kameničky za období od 21. 12. 2017 do 15. 2. 2018.
ZO/57/: schvaluje:
1. přistoupení obce Kameničky do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a
§ 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění
příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce;
2. smlouvu s dodavatelem Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. na akci „Obec Kameničky Posílení vodárenské soustavy“, dle předloženého návrhu;
3. bezúplatné nabytí pozemků – stavební parcely č. 287 a pozemkových parcel č. 130/2, č.
130/4, č. 130/5 a č. 854/33 v k.ú. Kameničky od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, včetně omezujících podmínek a věcného práva dle přílohy.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6. 9. 2017 o spolupráci mezi obcemi při zajišťování
stomatologických pohotovostních služeb, dle předloženého návrhu;
5. Dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské služby první
pomoci v Hlinsku, ze dne 28. 3. 2012, dle předloženého návrhu.
ZO/58/: vydává:
formou opatření obecné povahy Změnu č.1 Územního plánu Kameničky jako příslušný orgán
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 a 6
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
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