Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 8.4.2015
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: dle presenční listiny
Program:
1. Pořízení změny ÚP č. 8 (převod pozemku parc.č. 646/26 a 646/27 z rezervy na
občanskou vybavenost – stavba nové školy u hřiště
2. Plánovací smlouva
3. Žádost o dotaci na místní komunikace
4. Diskuse, usnesení, závěr
Navrhovatelé zápisu:Ing.Červinka, Ing. Hnízdil 11 x ano
Ověřovatelé zápisu: Ing. Hrůza, Mgr.Kudrnová
11 x ano
Hlasování veřejné, diskuse ihned
11 x ano
ad 1)
V roce 2001 byl zastupitelstvem obce Jirny po několikaletém projednávání schválen uzemní
plán obce. Od té doby bylo pořízeno 6 změn a před dokončením je i změna č.7, která se týká
lokality u Mstětic. Současně se změnou č.7 bylo počítáno i s aktualizací územního plánu obce
(tzv. překlopení – uvedení do souladu s novou legislativou).
Při aktualizaci bylo plánováno, že část pozemku, která byla v roce 2001 dána do územní
rezervy, bude přesunuta do občanské vybavenosti – pro školua zbylá část rezervy do OS. Toto
bylo projednáno i s autory našeho územního plánu. Při posledním jednání bylo obci
doporučeno řešit převod pozemků z rezervy na občanskou vybavenost samostatně novou
změnou územního plánu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí, hlasování: 11x ano a
pověřuje p. starostu obce, aby ve spolupráci s Ing. Perglerovou a p. arch. Dandou zahájil
přípravu a projednávání změny č. 8 a s dotyčnými uzavřel příkazní smlouvu – viz samostatná
příloha k Usnesení zastupitelstva obce.
ad 2)
Vzhledem k tomu, že konečná aktualizace územního plánu obce Jirny se posouvá,
Ing. Lehečka seznámil přítomné s návrhem zavedení nového institutu – plánovací smlouvy,
kterou bude podmíněno vydávání souhlasu k územnímu rozhodnutí. Bude sloužit jako
regulativ pro území, kde se dá dle územního plánu stavět, ale chybí bližší a upřesňující
podmínky pro stavbu.. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí. Hlasování: 11x ano.
ad 3)
Žádost o dotaci – p. starosta seznámil přítomné s podanou žádostí o dotaci na akci
rekonstrukce komunikace v ul. B.Němcové, Jirny z programu KÚSK, kde je možné získat
dotaci až do výše 95% se spolufinancováním v min. výši 5% z celkově uznatelných nákladů
akce. Zastupitelstvo obce souhlasí. Hlasování: 11x ano.
Návrh usnesení byl jednohlasně schválen – 11x ano.

Stanislav Skořepa, starosta

