
Obec Semechnice
Usnesení č. 1/ 2018

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Semechnice
ze dne 14.2.2018

Schvaluje:
-Změnu domovního řádu v obytném domě čp. 54
-uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou knihovnou v Rychnově nad Kněžnou ve výši Kč 3000,-
(nákup knih do výměnných fondů v rámci regionál. knihovnických služeb)
-prodat 8 kusů akcií ČSAD Ustí nad Orlicí, a.s. za cenu Kč 500,- za jednu akcii

1.Zastupitelstvo obce souhlasí  s vyhodnocením stanovisek, námitek a připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Semechnice vypracovaném 6.9.2017, 29.11.2017 a 3.1.2018 odborem 
rozvoje města Městského úřadu Dobruška ve spolupráci se Zastupitelstvem obce Semechnice.
2.Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 
Krajského úřadu Královehradeckého kraje k návrhu Územního plánu Semechnice ze dne 23.8.2017 
pod značkou KUKHK-26811/UP/2017/Sm.
3.Zastupitelstvo obce Semechnice příslušné podle ustanovení §6 odst.5  písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v y d á v á  Územní 
plán Semechnice formou opatření  obecné povahy č.1/2018, po ověření podle § 54 odst.2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platném znění, že územní 
plán není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a 
se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
- výběrové řízení  na dokončení komunikace na pozemku parcel. č.1101 v k.ú. Semechnice
- výběrové řízení na pořízení územní studie
- výběrovou komisi ve složení p.Bendzo,Vaněk, Valášek na výběrové řízení – dokončení komunikace na
pozemku p.č. 1101 v k.ú. Semechnice a na pořízení územní studie
-nájemné Kč 1000,-/měsíčně, za pronájem sportovního klubu: na měsíce únor2018.březen2018 a 
duben 2018
-  rozpočtové změny č. 10  schváleného rozpočtu roku 2017

Pověřuje:
- starostu obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy s Kulturou Rychnov nad Kněž.(městská knihovna)
- starostu obce k podpisu Smlouvy o odprodeji osmi kusů akcií ČSAD Ústí nad Orlicí 

Neschvaluje:
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1762/I s Dabonou s.r.o. na projekční práce –ZTV Římanský 
kopec Semechnice

Zdeněk Bendzo Václav Vaněk
Starosta místostarosta
 


