
Obec Záluží

Zastupitelstvo obce Záluží

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Záluží

 konaného dne 15. 2. 2021

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo obce Záluží nesouhlasí s bezúplatný převodem pozemků par.č. 370/3, parc.č.
390/3 a parc č. 390/3 v k.ú. Záluží u Roudnice nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 69 bylo schváleno.

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo obce Záluží schvaluje Provozní řád kanalizace Záluží u Roudnice nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 70 bylo schváleno.

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo obce Záluží schvaluje revokaci usnesení č. 68 ze dne 16.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 71 bylo schváleno.

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo obce Záluží v souladu s ustanovením §§ 6 a   44 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a za použití § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů rozhodlo   o pořízení „Změny č. 1 Územního plánu Záluží   v  lokali-
tě č.1 na pozemku parc. č. 358/2,31,32,5, 679/1,3, st.105/3 a 4, 106/3 a 4 v katastrálním úze-
mí Záluží u Roudnice nad Labem  z ploch zeleně ochranné a izolační    na plochy občanské-
ho vybavení – sport/marina,.   
Zastupitelstvo obce Záluží v souladu s ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení
změny č.1 úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100% z ceny díla    (po-
měrná část za výše uvedenou lokalitu při více lokalitách) hrazené projektantovi. Dohoda o
úhradě nákladů   bude uzavřena  před podpisem smlouvy s projektantem.
Zastupitelstvo obce Záluží v souladu s ustanovením § 55a a 55b platného zákona 225/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinného od 1.1.2018, roz-
hodlo, že Změna č.1 ÚP Záluží       bude pořizována zkráceným postupem pořizování změny
územního plánu s využitím zprávy o uplatňování územně plánovací dokumentace.
Zastupitelstvo obce Záluží rozhodlo, že projektantem Změny č.1 ÚP Záluží bude Ing. arch
Petr Vávra hlavní projektant územního plánu a pořizovatelem úřad územního plánování.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 72 bylo schváleno.



Usnesení č. 73

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 300 ks respirátorů BreaSAFE community mask FFP2 a 
100 ks dezinfekce na respirátory BreaSAFE cleaner herbs.
Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 73 bylo schváleno.

Kontrola usnesení: Zapisovatelka přečetla zastupitelům obsah návrhu usnesení. Všichni 
zastupitelé s tímto projevili souhlas.

__________________________ ______________________________

           Miroslav Štembera  Kamila Perglerová

                  starosta      místostarosta

Ověřovatelé: __________________________

                        __________________________

V Záluží dne 22. 2. 2021

Vyvěšeno: 22. 2. 2021

Sejmuto: 10. 3. 2021


