
USNESENí

z verejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Prodašice, konaného dne
24.3.2010 od 18.30 hod. na OÚ Prodašice.

Zasedání vyslechlo:

1) Program verej.zasedání a konstatování' starosty, že zastupitelstvo je usnášení
schopné.

2) Návrh rozpoctu obce Prodašice na rok 2010, jako vyrovnaný.

3) Návrh na zrušení usnesení z minulého verej.zasedání na provedení úpravy u
pomnícku z 2.svet.války a nove nabídku od SÚS Mn.Hradište, studii konceptu od
SÚS s vykácením stromu podél silnice a osázením nových(dle dendrologu), bez
financní úcasti obce. SÚS bude mít toto hrazeno z fondu EU.

4) Informace o stavu realizace ÚP, nutnost upresnení hranic nekterých pozemku
zarazených do ÚP, vycházejících ze žádostí obcanu a zájmu obce.

5) Informace o konání voleb do Parlamentu CR.

6) Usnesení z verejného zasedání.

Zastupitelstvo schválilo:

1) Program verejného zasedání.

2) Rozpocet na rok 2010 jako vyrovnaný - príimv: 924 230 Kc a výdaje 924 230 Kc.

3) Zrušení minulého usnesení o úprave pomnícku z 2.svet.války z obecních
prostredku( z 16.12.2009) a novou nabídku SÚS Mn.Hradište - studie konceptu
c.3 tj. pomnícky zústanou na stejném míste, s pokácením všech stromu podél
silnice c.279 od bytovky po križovatku do Ujkovic a vysázením nových (dle
dendrologu) a odbornou úpravou pomnícku, bez financní úcasti obce.
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4) Hranice pozemku, které mají být zarazeny do ÚP tj. pozemek c.325/1, žádost
p.Cálkové (smer SZ), 2-3 stav. parcely - jak je zakresleno v 1.návrhu ke konzultaci
ing.arch.Drdové, žádost p.Miroslava Dediny, kde hranice ÚP bude tvorit poslední
parcela C. 340/6 v jedné rade podél silnice (SV), potom na druhé strane(JV) dve
rady parcel s komunikací, koncící parcelou c.p.341/8 a 341/30 s podmínkou na
provedení zasítování a komunikace u techto pozemku na náklady p.Miroslava
Dediny, což sám i nabídnu!. Zamítnutí zarazení do ÚP pozemku p.Šulitky nad
požární nádrží c.p. viz. žádost p. Šulitky.

51 Usnesení z verejného zasedání zastupitelstva tj.24.3.201 O.

V Prodašicích 24.3.2010

Starosta obce:

Vyvešeno: ~~ •.~ , fLo.Áo
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