Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou, č.
20/2012.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 29.6.2012 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: Dle prezenční listiny (je přílohou zápisu)

Starosta obce přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání:
a)

konstatoval

b)

podle počtu přítomných

řádné svolání zastupitelstva

obce

c)

jmenoval zapisovatele zápisu MVDr. Milana Kujala pro vyhotovení

d)

určil ověřovatele

členů ZO konstatoval,

že zasedání ZO je schopno se usnášet
zápisu

zápisu Martu Flesarovou a Bc. Miroslava Sáblíka.

Program:
1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Schválení závěrečného účtu za rok 2011

3.

Schválení směnné smlouvy LDO s městem Chotěboř

4.

Rozpočtové změny č.2

5.

Vyjádření obce ke stavbě garáže na p.č.8

6.

Vyjádření k drobným

7.

Odkoupení pozemku p.č. 1141/76

8.

Diskuze

stavbám na p.č.173/6

Ad2/ Usnesení z minulé schůze splněno.
Ad3/ Zastupitelstvo
se

obce schválilo bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2011. Pro 9, proti O, zdržel

o.

Ad4/ Směnná smlouva mezi LDO Přibyslav a městem Chotěboř byla schválena. Pro 9, proti O, zdržel
se O
Ad5/ Zastupitelstvo

obce bylo seznámeno s rozpočtovými

opatřeními

a tato opatření schválila. Toto

rozpočtové opatření č. 2 tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro 9, proti O, zdržel se O
Ad6/Na p.č. 8 v k.ú. Březí nad Oslavou majitel hodlá postavit garáž. Po shlédnutí předložené
projektové dokumentace
zákonem. Zastupitelstvo
Ad7/Drobné

je patrné, že stavba nijak nenaruší okolí, je v souladu se stavebním
obce se stavbou souhlasí. Pro 8, proti O, zdržel se 1.

stavby umístěné na p.č. 173/6 může majitel dle předloženého

všechny náležitosti a zastupitelstvo

návrhu postavit. Splňují

s nimi souhlasí. Pro 9, proti O, zdržel se O.

Ad8/ Lesy České republiky nabídli obci Březí nad Oslavou k odkoupení pozemek p.č. 1141/76
v lokalitě Rendlíček. Smlouva se připravuje a bude zveřejněna. Zastupitelstvo
tohoto pozemku s odkoupením

souhlasí. Pro 9, proti O, zdržel se O.

vzhledem k poloze

Ad9/Diskuse: Obci se podařilo získat dotaci na opravu kapličky,probíhá
způsobem se oprava provede.
Datum příští schůze zastupitelstva:

31.8.2012 v 19,00 hod.

Zápis ověřili: Marta Flesarová, Bc. Miroslav Sáblík

Ve Březí nad Oslavou 1.7.2012

příjem nabídek a řeší se jakým

