Usnesení
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva
konaného dne 20.06.2011

městyse Mšec

I. Zastupitelstvo
městvse Mšec schvaluje:
-t/-t program jednání
5/3 zveřejnit záměr odprodat
rodinný dům čp. 161 s přislušenstvim
na pozemku
par. Č. 464 o
výměře 110m2
(zastavěná
plocha a nádvoří) ve Mšeci a pozemky
par. Č. 46-+ o výměře
110
m ' (zastavěná
plocha a nádvoří) a par. Č. 465 o výměře 611 m? (zahrada) vše v k. Ú. Mšec a to
za minimální
nabidkovou
cenu 1.300.000.Kč. Mčstys
Mšcc si vyhrazuje
právo od tohoto
záměru odstoupit.
6/-t neodprodat
část pozemku
par. Č. 498/1 o výměře 266 m ' v k. Ú. Mšcc
7/-t pravidla rozpočtového
provizoria
mčsty se vlšcc
9/-t rozpočtová
opatření Č. 3 ač. 4 za rok 2011
10/4 tyto určené dny a hodiny na oddávání:
pátek a sobota od 8:00 do 17:00 hodin
ll1-t v souladu s ~ 6 odst. 6 písmo b) stavebního
zákona způsob pořizování
územního
plánu
městyse Mšec postupem
podle ~ 6 odst. 2 zákona Č. 183/2006
Sb .. s tím. že výkon úzernnč
plánovací činnosti bude zajištěn na základě smloux y s ťyzickou osobou panem ing. Topinkou.
nám. T. G. Masaryka
28. 273 05 Srnečno.
JC 46-+31276 (~ 2-+ stavebního zákona) a
projektantem
územního
plánu nude paní ing. Lenka Nováková.
Ve ílikova
-+/1428. 160 00
Praha 6. IČ 73559539.
autorizovaný
architekt pro obor územní plánováni.
ČKA 03858
- mandátní
smlouvu
s ing. Petrem Topinkou
na zajištění
územně
plánovací
činnosti
při
pořizování
územního
plánu v předloženém
znění
- smlouvu o dílo s ing. Lenku,
ovákovou
jako projektantkou
uzcrnniho
plánu \ předloženém
znění
II. Zastupitelstvo
městvse Mšec bere na včdomí:
3/-t zápis ze 3. veřejného
zasedání zastupitelstva
městyse
III. Zastupitclstvo
mčstvse Mšec volí:
l/-t návrhovou
komisi \"C složeni:
Vcnušc Roscnbaumov
2/-t ověřovatele
zápisu: Aleš :\t.:/.beda a Marek Tich)
5/-t komisi pro otevíráni
obálek \T xlo žcni: \ larck lich).
:\e7.beda a Jiří Pacholik
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IV. Zastupitelsh'o
městnc
:\-Išec rozhoduje:
I I/-t ukončit poři zování /mčny
Č. 1 ú/cmniho planu Illčst) sc \ I;-:c. o jejím;
pOÍ"Í/.cnÍ rozhodlo
zastupitclstvo
mčsr, se dne 15. ()() 2()()l) usucscnim
Č. I :2.h.
- \T smyslu
~ -+-+písmo a) /.úkol1a Č. I X} 2006 Sh .. t) !lui"í/cní územního plánu I11ČSl;se \ lscc.
ve smyslu zákona Č. 183 2006 Sb .. \ C zncni pll/dcjšÍeh
přcdpist: OLlLk určen) 111/a~tupitckm
pro zpracování
a pořízeni územního
plánu \ lscc paní l.ibusc Bcstajov skú
\'. Zastupitelst\'o
mčstYSc :\lIšce souhlasí:
8/-t s celoročním
hospodařcnim
roku 20 I O. ~l to ho \) hrad
1115 s analýzou strategického
roI'.\ ojc mcst: se \lšce a \ na\ ,VIlOSli na tuto analýzu započít
s pracemi na revitalizač nim programu
/Š \ IŠl'C LI se zahajcriim
prací na projektu \) sta \ o:
chodníku při hlav ní silnici \ c \.1""eci

