Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Lišnice

Zápis ze zasedání
zastupitelstva obce Lišnice,
které se uskute nilo dne
v zasedací místnosti OÚ Lišnice
P ítomni:

dle prezen ní listiny

Omluveni:

p. Korel,

Program
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Schválení ov ovatel zápisu a jmenování zapisovatele
Vydání opat ení obecné povahy . 1/2008, kterým se vydává Územní plán obce Lišnice.
Záv r

1 Zahájení, schválení programu
Starosta všechny p ítomné p ivítal, konstatoval, že v dob zahájení zasedání zastupitelstva je
p ítomen dostate ný po et jeho len k tomu, aby mohla být p ijímána pravomocná usnesení. Po té
p ednesl starosta návrh programu. Nikdo z p ítomných len zastupitelstva nem l k návrhu p ipomínky,
bylo p istoupeno ke hlasování.
Hlasování:

P ÍTOMNO: 6

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválené usnesení . 15/03/2008
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 27.3.2008

__________________________________________________________________________
2 Volba ov ovatel zápisu a jmenování zapisovatele
Starosta p ednesl návrh aby ov ovateli zápisu byli zvoleni paní Miloslava Krausová, Lišnice p.
57 a pan ing. Zden k Hrabák, Lišnice p. 70. Po ízením zápisu byla pov ena paní Simona Korelová,
Lišnice p. 66. Nikdo ze zastupitel nem l k návrhu p ipomínky – bylo p istoupeno k hlasování.
Hlasování:

P ÍTOMNO: 6

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválené usnesení . 16/03/2008
Zastupitelstvo zvolilo ov ovateli zápisu paní Miloslavu Krausovou, Lišnice p. 57 a pana ing.
Zde ka Hrabáka, Lišnice p. 70.

__________________________________________________________________________

3 Schválení Opat ení obecné povahy . 01/2008, kterým se vydává Územní plán obce Lišnice.
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem opat ení obecné povahy . 01/2008. Návrh na opat ení
obecné povahy zpracoval po izovatel územního plánu – magistrát m sta Mostu. Tímto opat ením
obecné povahy se podle pat i ných ustanovení správního ádu vydává územní plán obce. Vzhledem
ke skute nosti, že okolnosti návrhu územního plánu byly již mnohokrát diskutovány na zasedání
zastupitelstva, o námitkách z ve ejného projednávání bylo rozhodnuto na zasedání ZO dne 7.2.2008,
nem l nikdo ze zastupitel k vydání opat ení obecné povahy, kterým se vydává územní plán obce
Lišnice p ipomínky. Navrhuje se opat ení obecné povahy vydat. Nikdo ze zastupitel nem l k návrhu
usnesení p ipomínky – bylo p istoupeno k hlasování.
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Hlasování:

P ÍTOMNO: 6

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválené usnesení 17/03/2008
Zastupitelstvo vadává opat ení obecné povahy . 01/2008, kterým se vydává Územní plán obce
Lišnice.

__________________________________________________________________________
4 Záv r
Starosta shrnul všechny projednávané body, shrnul záv ry na kterých se zastupitlestvo usneslo,
pod koval zastupitel m za ú ast a aktivitu p i jednání a ukon il zasedání.

Zapsala: Simona Korelová, 27.3.2008
Petr Pillár, starosta obce

____________________

ov ili:
ing. Zden k Hrabák, zástupce starosty

___________________

Miloslava Krausová, lenka ZO

____________________
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