Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou,
č.23/2013.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 18.1.2013 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: 9 dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu

Starosta obce přivítal přítomné členy
a)

konstatoval

za a zahájil

řádné svolání zastupitelstva
členů

zasedání:
obce

za konstatoval,

že zasedání

za je

b)

podle počtu přítomných

c)

jmenoval zapisovatele zápisu MVDr Milana Kujala pro vyhotovení

d)

určil ověřovatele

schopno se usnášet
zápisu

zápisu Jiřího Večeřu a Jiřinu Havlíčkovou

Program:

Ad1/

1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Dodatek ke smlouvě č.1

3.

Rozpočtová opatření č.6

4.

Dodatek ke smlouvěo nájmu plynárenského

5.

Smlouva o veřejných službách.

6.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

7.

Aukce rybníka Obecník.

8.

Pozemkové úpravy v obci.

9.

Diskuse

zařízení

Usnesení na minulém zasedání neproběhlo

Ad2/ Dodatek ke smlouvě o nájmu plynárenského

zařízení byl zastupitelstvem

schválen.

Hlasování:

Pro 9,proti O,zdržel O.
Ad3/Zastupitelstvo

obce odsouhlasilo

předložené rozpočtové změny Č.6 (jsou přílohou zápisu)

Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.
Ad4/ Zastupitelstvo

obce schválilo smlouvu o veřejných službách .Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se

O.
Ad5/ Zastupitelstvo
částečně poškozená.

obce schválilo kácení dřeviny u silnice k Novému Veselí. Jedná se o lípu která je
Hlasování: Pro 8, proti O, zdržel se 1

Ad6/ Zimní údržbu komunikací bude provádět p. Jiří Večeřa za cenu SOO,-Kčbez DPH Hlasování: Pro
S,proti 1, zdržel se 2.
Ad7/ Aukce Obecního rybníka proběhla 17.12.2012. Nový nájemce rybník vydražil za 12 200Kč/rok
Ad8/

V obci se uskutečnila první schůzka zástupců Pozemkového úřadu a občanů obce k plánované

digitalizaci katastru obce.
Ad9/ Zastupitelstvo

obce schválilo vytvoří komisi která zajistí výběrové řízení formou držby na

pronájem obecního rybníka.Vše proběhne 17.12.2012 v 17hodin na OÚ.
Adl0/

.

Diskuse:Bude zahájena příprava na opravu kanalizace ve spodní části obce.

Datum příští schůze zastupitelstva:

1.3.2013 v 19,00 hod.

Zápis ověřili: Jiří Večeřa, Jiřina Havlíčková
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