Městys Kralice na Hané

Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané. tel. 582368925. mestvs@xralicenanane.cz

Výpis usnesení ze

k bodu

7

.

veřejného zasedání zastupitelstva městyse Kralice na Hané,
konaného dne 24.9.2019

schválení a doplnění proqramu. určeníověřovatelů a zaplsovatele
9 hlasů pro. Schvaluje určenéhozapisovatele Soňu Švédovou- 9 hlasů pro. Schvaluje určenéověřovatele zápisu. Š,Soušková a lng. R. Maleček - 9 hlasů
1.

Zastup_itelstvo schvaluje program jednání dnešníschůze -

pro. Usnesení bylo

přijato.

\

K bodu 2. Zápis č. 6/2019
Zastupitelstvo schvaluje zápis z jednání zastupitelstva městyse Kralice n/H č. 612019 ze dne 30.7.2019.
9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.

K bodu 3. Doplnění zastupitelstva městvse Kralice n/H
Zastupitelstvo městyse Kralice n/H souhlasí se zřízením školskékomise. Předsedkyní této komise bude Eva
Peková. Zastupitelstvo městyse Kralice n/H stanovuje výše uvedené neuvolněné ólence zastupitelstva za
výkon funkce předsedy školskékomise odměnu za měsíc ve výši 2.800,- Kč. Odměna bude poskytována od
1.10.2019. 9 hlasů pro. Usnesení bylo přijato.
K bodu 4. Pacht pozemků
Zastupitelstvo bere na vědomívyvěšenínovéhozáměru na pacht pozemků v majetku městyse Kralice n/H.

k bodu 5. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
10300540321001 na stavbu "Kralice n.H., rozšířeníDS NN, Šindelář" na pozemku parc.č.899 v k.ú. Kralice
n/H v majetku městyse Kralice n/H mezi Městysem Kralice n/H a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 215116,
Ceské Budějovice za jednorázovou úplatu ve výši 1,000,-Kó. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o
zřízenívěcného břemene a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.9 hlasů pro. Usneseníbylo přijato,
k bodu 6. Nákup nového pracovního automobilu
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na nákup elektromobilu .6 hlasů pro, 3 hlasy se zdžely (Š.
Soušková, R. Fabiánek, L. Dudík). Usnesení bylo přijato.
K bodu 7. MAS Prostěiov venkov o.p.s. - dodatek partnerské smlouvv
Zastupitelstvo jmenuje zástupcem městyse Kralice n/H , ktelý se bude účastnitjednání orgánů společnosti
,,Prostějovvenkov, o.p.s.", Masarykovo nám. 41,Kralice na Hané, členku zastupitelstva městyse Kralice n/H
Sárku Souškovou. 9 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

K bodu 8. Úprava rozpočtu městvse Kralice n/H
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovéopatření ě. 4 městyse Kralice niH. 5 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely (Š.
Soušková, R. Fabiánek, E. Peková, L. Dudík), usnesení bylo přijato.
K bodu 9. A.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že se nebude provádět rekonstrukce komunikace ulice Biskupická
Olomoucký kraj,

-

investor

K bodu 9. B.
Zastupitelstvo souhlasí se zadáním zpracování analýzy rizik - rozbor zeminy, rozbor vody. Zajistí p. Labonek
v součinnosti s lng. Malečkem. 9 hlasů pro, usnesení bylo přijato.
Po projednání uvedeného bodu opustiljednání zastupitelstva p. Ladislav Dudík.

K bodu 9. C.
Zastupitelstvo bere na vědomí postup stavebních prací.
K bodu 9. D.
Zastupitelstvo bere na vědomí nákup biopopelnic a umístěnínových kontejnerů na tříděný odpad.
K bodu 9. E.

Zastupitelstvo rušívšechna doposud přijatá usnesení ó. 412018 ze dne 17.7.2019, ě, 412019 ze dne
13.5.20'19, č.512019 ze dne 20.6.2019 a ó.612019 ze dne 30.7.2019, tykajícíse změny územního plánu č. ll".
8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

Návrh změnv územního plánu městvse Kralice n/H v k. ú. Kralice n/H a k. ú. Vitonice n/H
Starostka seznámila zastupitelstvo s potřebqu pořízení změny územního plánu č. 2 městyse Kralice n/H
v části ploch 031-VX, 120-PV, vzájemné úpravy ploch 040-SX, 041-SX a 053_PV, podmínek umísťování
staveb ve stabilizovaných plochách a úpravy etapizace ET-03 ve vztahu k ploše 169-VX.
Usnesení: zastupitelstvo městyse Kralice n/H schvaluje a pověřuje starostku k zajištěnípořízenízměny
územního plánu ó. ll Kralice na Hané ve smyslu ust. § 55a, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebnízákon) v rozsahu:
1. Pořízení souboru změn č. ll ÚP Kralice na Hané, vrežimu zkráceného postupu, spočívající
v následujících dílčíchzměnách:
. lll1 - prověřit možnost změny funkčníhovyužitíseverozápadní plochy č.031-VX na plochu
smíšenou obytnou (SX)
c lll2 - prověřit možnostzměnyfunkěního využitíseverníčásti plochy č. 120-PV (část pozemku parc.
č.13017 v k.ú. Vitonice a část pozemku parc. č. 13011 v k.ú. Vitonice) dle platného ÚP Kralice na
Hané z veřejných prostranství (PV) na plochu smíšenou obytnou (SX)
. lll4 - prověřit možnost úpravy podmínek umísťovánínovostaveb v stabilizovaných plochách
o ll/6 - prověřit možnost uspořádání rozvojové plochy 206 v lokalitě Močidla, týkajícíse ploch 040SX, 041-SX a 053_PV (úprava ploch smíšených obytných a ploch veřejných prostranství).
. lll14 - prověřit možnost úpravy etapizace ET-03 dotýkajícísemožnostizástavby plochy 169-VX.
2. Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané schvaluje pořizovatele změny č. ll Magistrát města Prostějova,
odbor územního plánování, nám. T. G. Masaryka 130114, Prostějov, ve smyslu ustanovení § 6
stavebního zákona.
3. Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané jmenuje lng. Jiřího Svozila určeným zastupitelem k jednání
s pořizovatelem při vypracování změny č. ll ve smyslu ustanovení § 47, 50, 52 a 53 Stavebního
zákona,
8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

K bodu 9. F.
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou na údržbufotbalového hřiště v Kralicích n/H na rok 20,19 od firmy
Zahradnické služby Lehký v hodnotě cca 115 tis. Kč bez DPH. 8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.
K bodu 9. G.
Zastupitelstvo bere na vědomí zřízeni klubu pro kralické děti ,,Šikovnéručičky".
K bodu 9. H.
Zastupitelstvo schvaluje finančnípříspěvek na dopravu a vstupné pro kralické rodiče a děti do Lipové-Lázně a
do Velkých Losin v roce 2019 a navýšenírozpočtu o uvedenou částku. 8 hlasů pro, usneseníbylo přijato.
K bodu 9. CH.
Zastupitelstvo souhlasí s provedením monitoringu kanalizace městyse Kralice n/H firmou SEZAKO Prostějov.
8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.
K bodu 9. l.
Zastupitelstvo souhlasí svybudováním parkovacích míst před domem č,p, 158 vulici Čechůvskána náklady
městyse. 8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

K bodu 9. J.
Zastupitelstvo souhlasí s finančnímpříspěvek na průmyslový vysavač pro TJ Sokol Kralice n/H ve výši
22.919,- Kč a pověřuje starostku k podpisu darovací smlouvy. 8 hlasů pro, usnesení bylo přijato,
K bodu 9. K.
Zastupitelstvo schvaluje finanóní příspěvek pro Klub seniorů ve výši 30 tis. Kč a navýšenírozpočtu o
uvedenou částku. 8 hlasů pro, usnesení bylo přijato.

K bodu 9. L.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že stavební komise projedná možnost získat dotaci na vybudování čističky
odpadních vod v Kraličkách.
Zastupitelstvo bere na vědomí konání akce,,Uklid'me Kralice" 28.9.2019

K bodu 9. N.
Zastupitelstvo bere na vědomí konání soutěže pro rodiče a děti ,,O pohár starostky" 6.10.2019
K bodu 9. O
Starostka přednesla zastupitelstvu návrh o vymáhání vyplacené finančníčástky za TDS ve výši 553 tis. Kč na
tyto investičníakce od firmy Creative seriew s,r.o. 2 hlasy pro (Mgr.V. Petrželová Bašná, N. Grosseňová,
DiS.), 4 hlasy se zdžely (lng. Svozi|, lng. Maleček, Š.Soušková, E. Peková), 1 hlas proti (J.Svozil). R.
Fabiánek se zdržel hlasováníz důvodu střetu zájmů. Usnesení nebylo přijato,

Mgr. Veronika Petrželová Bašná

starostka

Nicole Grossertová
Místostarostka
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