Výpis zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou, č.18
Místo konání: Zasedací místnost aú
Zahájení zasedání dne 27.4.2012 v 19 hod.
Počet přítomných členů: Dle prezenční listiny

za,

za :

1) Starosta Roman ŠikJ přivítal přítomné členy
občany a hosty a zahájil za edáni
a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce
b) podle počtu přítomných členů
konstatoval, že zasedání
je schopno se usnášet,
c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu, kterým je MVDr. Milan Kujal
d) seznámil členy zastupitelstva obce, že nebyly proti minulému zápisu vzneseny
námitky.
e) informace o činnosti obce od posledního zasedání
a plnění přijatých usnesení.

za

za

za

Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů:
1/ Kontrola plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2/Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3/Žádost o vyjádření obce ke stavbě zahradního domku na p.č. 178/4
4IRozpočtová opatření č.l
5/Schválení založení a vstupu do svazku obcí Pooslaví, jeho stanovy a zakládající
smlouvu.
6/Schválení členského příspěvku do svazku obcí Pooslaví.
7/Hlasování o vypuštění bodu5 a 6.
8/Žádost o vyjádření obce k přístavbě terasy k RD p.č. 178/11
9/Žádost o ořezání stromu na p.č. 167
10IDiskuse
Starosta vyzval k hlasování:
Pro
8, proti
Ozdržel se
O

za

Ad1/Jednotlivé body usnesení ze zasedání
z 2.3.2012 splněny
Ad2/Zapisovatel MVDr Milan Kujal, ověřovatelé Jiří Večeřa, Jiřina Havlíčková
Pro
8 proti
Ozdržel se
O
Aďl/Obec souhlasí s výstavbou zahradního domku na p.č. 178/4 za dodržení stanovených
podmínek.
Pro
7, proti
Ozdržel se
l
Ad4/Rozpočtová opatření č.Ltjsou přílohou zápisu)
Pro
8, proti
Ozdržel se
O
Ad5/ Schválení založení a vstupu do svazku obcí Pooslaví, jeho stanovy a zakládající
smlouvu.
Ad6/ Schválení členského příspěvku do svazku obcí Po oslaví.
Ad7/Hlasování o vypuštění bodu5 6 z důvodu ,že celá akce není dosud právně připravena.
Pro
8, proti
Ozdržel se
O
Adš/Obec s přístavbou terasy k RD na p.č.178/11 ouhlasí
Pro
8, proti
Ozdržel se
O
Ad9/Žádost na ořezání stromu na p.č. 167 podané 20.4.2012. Strom v době podání žádosti
byl již ořezán.Zastupitelstvo s tímto zákrokem nesouhlasí a žádost zamítá.
Pro
8, proti
Ozdržel se
O

Ad 10/ V diskusi byla projednána žádost Moravské národní obce o vyvěšení moravské
vlajky 5.7.2012 u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje.Obec se rozhodla tuto akci
podpořit.K turnaji v tenise budou zakoupeny ceny v hodnotě do 500,-.Stav kanalizaceúzemní řízení nabývá právní moci.Provede se pročištění odtokové struhy od obecního
rybníka. Pro SDH budou zakoupeny 4ks nových savic.Termín příští schůze 29.6.2012

tarosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO v ... 21 hod. ukončil.

V Březí nad Oslavou 4.5.2012
Podpisy:
starosta:

