Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č. 5t2022, konaného dne 27.4.2022
od 18:00 hodin.

že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák. ě, |2812000 Sb,, o
jen "zákonu). Informace o místě,
obcích (obecní zŤízén|,veznění pozdějších předpisů (dále
podle § 93. odst, I zákona
době a navrženém progrurnu připrávovaného Žaseáání zastupitelstva
nejméně 7 dní, a to od
po
dobu
byla na úřednídesóe Ju." ,u.ró3něna v souladu se zákonem
internetových stráŇách
20,4.2022 do 27.4.2022 (pŤíIohá č. 1). Současně byla zveřejněna na
Starosta konstatoval,

obce.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Koěov přivítáním všech přítomných. Starosta na základě
je přítomno 6
prezenčnílistiny přítomných členůzastupitelstva (příloha č. 2) konstatoval, že
zastupitelstvo je
členůzastupitelstva z celkového poětu i všech Čienůzastupitelstva, takže
0, Dále byli
j
schopné se usnášet ve smyslu § 9i odst. 3 zákona. omluveni sou 1, neomluveni
přítomni 1 podepsaných a0 nepodepsaných občanův prezenční listině.
Zaseďání

Zo

zaháji1 starosfa obce

Určeníověřovatelů zápisu
Před hlasováním
Starosta uró1! zaověřoáele zápisuč. 5l2O22 pí. Peškovou a p. Strejčka.
byla dánamožnost zastupitelůÁ sdělit své stanovisko. K návrhu nebyly vznesenY PřiPomínkY,
Návrh usnesení

Z"rt"

alili

ověřovatele zápisu ě. 512022 pí. peškovou a p. Strejčka.

Výstedek hlasování: Pro 6 proti
Usnesení č. ll5l22 bylo schváleno.

0

zdržel se

0

Schválení programu
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu
úřední desce. Místostarosta doplnil program ještě o pět bodů:
- schválení Plné moc

- PEMELOG

s

informací zveřejněnou na

s,r.o.

- schválení ceny vodné/stoěné pro rok 2023

schválení Návrhu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
_ schválení cenové nabídky narea|izaci kamerového systému

_

obce KoČov
upřesnění podmínek poskytování občerstvenív rámci výročníchoslav 655.let
před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. K návrhu Programu
programu,
nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu

_

Návrh usnesení

é-b * Ko ěov s chvaluj í násl eduj í cí pro gram zase dání:
Zahájení a schválení programu jednání

Z"rt"p

1,
2.
3,

4,
5.

rt",

Výsledek ověření předchozího zápisu
Určeníověřovatelů zápisu

Kočov
Žádostna pronájem částíobecním pozemků p.č. 2883 ,2835,4013 v k,ú,
Žádostna návrh Zmény č.2ÚP Kočov

6. Žádosto
7

.

odkoupení částíobecních pozemků v k,ú, Kočov

Vydání Změny č. 1 ÚP Kočov

list č. 3

Bod č. 7 Zastupitelsvo obce Kočov

a)

Sb, o územním
konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákonaě,18312006
ženávrh
předpisů,
planovaní u sturr"b.rí* řádu (stavební"zákon), ve znénipozdějších
rozporu s ro_t|§9 územního
Zményč.1 územního plánu kočov (březen žozz) není v
č. 1, 2,3,4 a 5, s účinnostík 01.09.2021, se
;;;ié* ióós, ;" ÁeniAktualizace
a4
Zásadari i".*nito rozvoje plzeňského kraje 2008 a jejich Aktualizacič,I,2
s úěinnostík24.01.2019 a se stanovisky dotěených organŮ;

jak je uvedeno v odůvodnění návrhu zmény ě,I
b) souhlasí s vyhodnocením připomínek,
územního planu Kočov;

vydání Zmény č. 1 územníhoplánu Kočov a úptnéhozněníúzemního
ustanovení
plánu Kočov po Změnáč. 1o formou opitření obecné.povahy, ve sm_lsl_u
zákona,
stuv"urriho zákonazipoltžití T1. 43 odst. 4 stavebního
§ 6 odst.S písm.

c) schvaluje

§^

";
analytických
v souladu s ust. §i3 apřílohy ě. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
plánovací
územně
podkladech, úzJmně pturro.roá"i dokumentáci a způsobu evidence
činnosti, ve znění pozdějších předpisů;

d)

znéní
ukládá starostovi obce zajistit vydtínízmény č. 1 Úp kočov a Úplného
ě. 1 podle § 71 odst..2 písm. c) a q 174odst, 1 ve
územního plánu Kočov po
"mcno 51011004 Sb., správní řád, ve znénípozdějších
spojení . ď tz: odst. 1 iákonuě.
předpisů.

Výsledek hlasování: Pro 6 proti
Usnesení č.4l5l22 bylo schváleno.

0

zdržel se

0

Zmocněnci PEMELoG s,r,o,, se
l]ocl č. íl Zastupitelé obce Kočov schválili udělit Plnou moc
jednatelkou Simonou Hrstkovou,
sídle Palackého 2089, 347 0I Tachov, zastoupen
návrhu Změyy ó,2úp Kočov
Zmocněnec je oprávněn zmocnitele zastupovut uě uc"i přípravy
a p, st, č,
na pozemcicri pt. 1689/1 ,167313,1674lž,1689/8, 164913,164917,164918,27I1,
113 v k.ú. Klíčov.
Návrh usnesení
na
Kočov schválili udělit Plnou moc zmocněnci PEMELOG s,r,o,
art"prt.lé
"b*
Kočov,
ě,2ÚP
zastupování obce Kočov ve věci přípravy návrhu Zmény

Výsledek hlasování: Pro 6 proti
Usnesení ó. 515122 bylo schváleno,
t}otl č. 9 zastupitelé obce

zdržel se

0

kočov projednali

a

0

schválili žádostna uzavření smlouvy o

a o právu provést stavbu č, IV-12smlouvě budoucí o zŤizenívěcnéhb biemene - služebnosti
společností oMEXoM
OOI14621S9BS/VB4, od společnosti čET Distribuce a.s. zastoupenou
o smlouvě budoucí o
smlouva
GA Energo s.r.o. na )awuáeplné moci ze dne I2.4.2O2t Tato
TC, p,č, 24_19_DTS,
zřizenívěcného břemene ,. q;ta připravované stavby s názvěm ,,KočoV,
uzavŤena26,5,202I se
vVN, kNN,.. Smlouva o smlóuvě budoucí o zŤízenivěcného břemene
parcel a nově nabYtých Parcel do
stala neplatnou z důvodu zménv katastru - přečíslování
starostu Miroslava Peška
vlastnictví obce Kočov _ Zastupttelé obce róeov dále pověřují
podpisem této Smlouvy.

starosta
vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl k žádnémubodu připomínku, ukončil
diskuzi.
Starosta ukončil zasedání Zastupitelstva obce Kočov ve 20:20 hod.

Zápis provedla:
Ověřovatelé zápisu

Michaela Blažejová

M, Pešková
D. Strejček

Starosta:

Miroslav Pešek

Obec Kočov, Kočov 291348 15 Planá
veřejné zasedání obecního zastupitelstva kočov se bude konat
dne 27.4.2022 oď 18 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Program:

1. schválení programu
2. výsledek ověření předchozího zápisu

3. určeníověřovatelů zápisu
4. žádost na pronájem částíobecních pozemků p.č. 2883,
5.
6.
7.
8.

2835o

v k. ú. Kočov
Návrh na Zménu č. Z ÚP Kočov
žádost o odkoupení částíobecních pozemků v k,ú, Kočov
návrh na vydá ii Z^Cny č. t ÚP Kočov
diskuze
4013

9. závér

V Kočově dne 20.4.2022
Vyvěšenodne: 20.4.2022
Sejmuto

dne:

27.4.2022
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xočov ?J i

ročov zl
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prezenčnílistina

k zased ánízo kočov
konaného dne ....ď!".'l.{!ď1.
Chodl Radek
Kantová A&iana

Mlynár

Jan

Pešek Miroslav
Pešková Miroslava
Strejček David

Ziegloser Miroslav
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Prezenčnílistina občanů,
kteří se zúčastnilizasedánízo kočov
konanóho dne,..., /.!,!|.P/.(.

Jméno:

JrkJ&alP'raVUrpodpis:

M
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