Usnesení obecního zastupitelstva obce Tursko č. 1 /08
Veřejné zasedání zastupitelstva obce, konané dne 7. 2. 08 v Tursku, se usneslo
1.
2.
3.
4.

Volí – návrhovou komisi ve složení: Stanislav Hyka, Ing. Josef Horejš
Volí – ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vladimír Snop, PhDr. Martin Jung
Bere na vědomí – zapisovatelku zápisu paní Janu Martínkovou
Bere na vědomí – že zápis, z minulého veřejného zasedání, konaného dne 6.
12. 2007 byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny připomínky
5. Bere na vědomí – že dnešní zasedání je usnášeníschopné
6. Schvaluje – program zasedání ve znění návrhu
7. Bere na vědomí – zprávu předsedy kontrolního výboru pana Stanislava
Hyky
8. Bere na vědomí – zprávu předsedy finančního výboru Ing. Josefa Horejše
9. Bere na vědomí – zprávu předsedy školské a kulturní komise pana
Stanislava Daleckého
10. Bere na vědomí – zprávu stavební komise Ing. Danu Kuchařovou
11. Schvaluje – pořízení územního plánu Tursko, o kterém rozhodlo
zastupitelstvo z vlastního podnětu podle § 44, písm. a/zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění
zákona č. 68/2007 Sb.
12. Schvaluje – uzavření smlouvy podle § 6 odst. 6 písm.b/ stavebního zákona
na pořízení ÚP Tursko s právnickou osobou, PRISVICH s.r.o., IČO
27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle § 24, odst.
1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem ÚP
13. Pověřuje – místostarostku Janu Martínkovou k tomu, aby spolupracovala
s pořizovatelem ÚP Tursko, jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního
zákona
14. Ukládá – starostovi obce oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí
zastupitelstva obce Tursko pořídit ÚP Tursko s výzvou občanům obce a
vlastníkům pozemků a staveb na území obce, že je možno uplatňovat návrhy
na pořízení ÚP oproti platnému ÚPnSÚ Tursko podle § 46 odst. 1 stavebního
zákona a stanovit k tomu přiměřenou lhůtu
15. Schvaluje – změnu článku č. 2, 3 a 4 veřejnoprávní smlouvy ze dne 24. 8.
2006 uzavřené s obcí Velké Přílepy pro zabezpečení činnosti Obecní policie
Velké Přílepy na území obce Tursko ve smyslu předloženého návrhu t..j.
písemné dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
16. Schvaluje – dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy ze dne 24. 8.
2006 uzavřené s obcí Velké Přílepy pro zabezpečení činnosti Obecní policie
na území obce Tursko
17. Pověřuje – starostu obce podpisem dohody o změně obsahu veřejnoprávní
smlouvy
18. Bere na vědomí – stanovisko k veřejné vyhlášce ohledně vlivu na životní
prostředí „Paralelní R 00Y 0GR/24 L, letiště Praha – Ruzyně“
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19. Bere na vědomí – kladné stanovisko s ukládáním dekontaminovaného
zdravotnického odpadu produkovaného společností WASTECH a.s. na
skládku Regios a.s. Úholičky
20. Bere na vědomí – zprávu o zápisu žáků do I. třídy ZŠ Tursko
21. Schvaluje – přispět 13 000.- Kč MŠ Tursko na dopravu, na kurz plavání
v Kralupech n/Vlt.
22. Schvaluje – povolení na zřízení žumpy URD manželům Dušánkovým za
určených podmínek na dobu dvou let
23. Pověřuje – starostu ve věci jednání s Ing. Tomanem ohledně plnění
finančních závazků vůči obci
24. Pověřuje- starostu zahájit jednání s příslušnými orgány Středočeského kraje,
dopravním inspektorátem a obcí s rozšířenou působností Černošice o
odstranění zpomalovacích retardérů na komunikaci II/240 a v rámci
s plánovaným řešením zklidnění dopravy obce a úpravy povrchů komunikací
je nahradit jinou variantou, včetně zajištění statického průzkumu konstrukcí
mostků na silnicích č. 24014 a 24017

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Snop
PhDr. Martin Jung

Vyvěšeno:
11.02.08

Za správnost:
Václav Vlk – starosta
Jana Martínková –
místostarostka

Sejmuto:
26.02.08
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