Usnesení 20. ZO dne 9. 3. 2022

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Vráž
dne 9. března 2022
Zastupitelstvo obce Vráž po projednání:
termín
zodpovídá

č. usnesení

1-20/2022 schvaluje ověřovateli zápisu pana J. Jonáka a Mgr. Š. Berchu
2-20/2022 schvaluje návrhovou komisi ve složení M. Svobodová, Ing. M Konečný a S.

Soukup.
3-20/2022 schvaluje program jednání 20. ZO dne 9. března 2022
4-20/2022 − schvaluje koupi pozemku parc.č. 998/24 v k.ú. Vráž u Berouna o ploše 153 m² od
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kterou na základě plné moci zastupuje paní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za částku 15 300,- Kč s tím, že obec Vráž uhradí i
poplatky spojené s vkladem smlouvy do KN.
− schvaluje smlouvu o koupi pozemku parc.č. 998/24 v k.ú. Vráž u Berouna a ukládá
starostce podepsat smlouvu ke koupi pozemku.

30. 4. 2022
starostka

5-20/2022 akceptuje snížení ceny bankovní záruky pro přípravu Plánovací smlouvy s firmou
EKODO a ukládá předložit k projednání a případnému schválení doplněnou a finální
plánovací smlouvu

průběžně
Rada obce

6-20/2022 schvaluje název ulice „V Údolí“ pro budoucí ulici na pozemcích parc.č. 1592/9 a
1567/1 v k.ú. Vráž u Berouna

průběžně
OÚ

7-20/2022 nesouhlasí s pořízením změny územního plánu pro pozemek parc.č. 3111 v k.ú.
Vráž u Berouna.

15. 4. 2022
starostka

8-20/2022 nesouhlasí s pořízením změny územního plánu pro pozemek parc.č. 2688 v k.ú.
Vráž u Berouna.

15. 4. 2022
starostka

9-20/2022 nedoporučuje vydání územního opatření o stavební uzávěře k pozemkům 2678, 2676,
2677, 2679, 2680 2681 a 2682 v k.ú. Vráž u Berouna
10-20/2022 doporučuje uložit celkovou finanční částku 25.mil na termínované vklady a ukládá
Radě obce, aby jednala o konkrétních podmínkách s bankami.
11-20/2022 − souhlasí s výsadbou 38 stromů na pozemcích parc. č. 3144, 3145 a 2843 v k.ú. Vráž
u Berouna, které jsou ve vlastnictví obce Vráž a souhlasí s podáním žádosti na
SFŽP o finanční podporu na výsadbu stromů s udržitelností akce po dobu 10 let od
výsadby.
− ukládá starostce podepsat smlouvu o dotaci k výsadbě stromů na uvedených
pozemcích.
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průběžně
RO, OÚ
31. 5. 2022
Rada obce

30. 6. 2022
starostka
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12-20/2022 souhlasí s úpravou bývalé budovy OÚ Školní 259 pro potřeby přechodného ubytování
uprchlíků z Ukrajiny
13-20/2022 nemá připomínky k realizaci oslav obce dne 3. 9. 2022
14-20/2022 bere na vědomí zprávu finančního výboru k provedené kontrole v ZŠ a MŠ Vráž a
k provedené kontrole na OÚ Vráž.
15-20/2022 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce

Ve Vráži dne 9. 3. 2022

Ing. Hana Maivaldová
starostka obce Vráž

Vyvěšeno: 22. 3. 2022

Sejmuto:
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30. 4. 2022
místostarosta
3. 9. 2022
místotarosta

