Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou,

č,

38/2014.
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 5.9.2014 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: Dle prezenční listiny (je přílohou zápisu)

Starosta obce přivítal přítomné členy
a)

konstatoval

b)

podle počtu přítomných

c)

jmenoval zapisovatele

d)

určil ověřovatele

za a zahájil

řádné svolání zastupitelstva
členů
Milana

zápisu

zasedání:
obce

za konstatoval,

že zasedání

Kujala pro vyhotovení

za je

schopno se usnášet

zápisu

Jiřinu Havlíčkovou a Radka Vencálka

Program:
1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

3.

Vyhodnocení záměru č.7/2014 návrh na uzavření kupní smlouvy.

4.

zápisu.

Rozpočtová opatření Č. 3.

5.

Nabídka na vypracování manipulačního

6.

Žádost na odkup části parcely č.l048/72.

řádu obecního rybníka.

7.

Žádost na odkup části parcely Č. 1476/7.

8.

Vyřazení vodovodu (v nové bytové zástavbě) z majetku obce

9.

Pachtovní smlouva mezi obcí a ZDV Novoveselsko.

10. Inzerce u firmy Mediatel a portál Živé obce.
11. Kanalizace v obci.
12. Údržba zatravněných

ploch.

13. Pouťové vystoupení Venkovské kapely.
14. Seznámení s postupem pozemkových

úprav.

15. Diskuse.
Adl/

Usnesení z minulé schůze - splněno.

Ad2/ Volba zapisovatele,navržen
Volba ověřovatelů,navrženi
Ad3/

za schválilo

Milan Kujal.Hlasování : Pro 9, proti O, zdržel se O.
p. J.Havlíčková a R. Vencálek.Hlasování:

Pro 9, proti O, zdržel se O.
2

uzavření kupní smlouvy na prodej p.č. 1476/47 o výměře 23m a p.č. 89/7 o

2

výměře 39m k.ú. Březí nad Oslavou dle vyhlášeného záměru Č. 7. Hlasování: Pro 5, proti 1, zdržel se

3.
Ad4/

za schválilo

rozpočtové opatření č.3

Ad5/

za schválilo

vypracování manipulačního

cenové možnosti

Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.
řádu Obecního rybníka s tím,že budou prověřeny

. Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.

Ad6/

Žádost na prodej části p.č 1048/72 bude řešena po místním šetření .Hlasování:

Ad7/

žádost na prodej části p.č 1476/7 bude řešena po místním šetření .Hlasování:

Ad8/

Vyřazení vodovodu (v nové bytové zástavbě) z majetku obce, z důvodu převodu tohoto

Neproběhlo
Neproběhlo

majetku do Svazku vodovodů Bohdalov. Tento převod proběhl na základě darovací smlouvy v roce

.

2004 a nebyl tento majetek vyřazen z evidence. Hodnota vodovodu je 371098,40 Kč. Hlasování: Pro
9,protiO, zdržel seO.
Ad9/Pachtovní
Ad10/lnzerce

smlouva mezi obcí a ZDV nebyla odsouhlasena.

Hlasování: Pro 4,proti 3, zdržel se 2.

u firmy Mediatel a portálu Živé obce .Pro O,proti 9,zdržel se O.

Adll/Kanalizace

v obci, dle monitoringu

zjištěno že část kanalizace je zarostlá.Provede

pročištění a dále vypracování variant odvodu dešťové vody s obce.Hlasování:

se její

Pro 9,proti O,zdržel se O.

Ad12/Dne 14.9. od 14hod proběhne vystoupení Venkovské kapely.Za nepřízně počasí se vystoupení
přesune do KD.
Ad13jVzhledem

k zvyšující se náročnosti údržby zatravněných

ploch obec bude hledat nové možnosti

v této problematice.
Ad14/P. Kujal seznámil ZO s průběhem
Ad15/Diskuse:

pozemkových úprav.

Porucha přivaděče pitné vody bude sledována a o průběhu oprav budou občané

informováni.

Datum příští schůze zastupitelstva:

Zápis ověřili:

26.9.2014

Jiřina Havlíčková a•••••

Ve Březí nad Oslavou

n; vel

12.9.2014

v 19,00 hod.
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