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Zápis z jednání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou ze dne 2.9.2011
Přítomni: Šikl Roman,Kujal Milan,Večeřa Jiří,Sáblík Miroslav,Havlíčková

Jiřina,Flesarová Marta,Kadlec

Pavel,Vencálek Radek,Večeřová Marie.
Zapisovatel:Flesarová

••

Marta

Ověřovatelé zápisu:Sáblík Miroslav,Havlíčková
Program:l/Rozpočtové
2/prodej

Jiřina

změny č.4

parcely č.l048/72

v lokalitě Rendlíček

3/Prodej části parcely 1173/1 v lokalitě Rendlíček
4/Povolení pokácení stromu na parcele č.1141/S1 v lokalitě Rendlíček
S/Žádost o pokácení stromu na parcele č.3S2
6/Žádost o vyjádření ke stavbě na parcele č.l048/71

v lokalitě Rendlíček

7/Žádost o vyjádření ke stavbě na parcele č.173/7
8/Spolupráce
9/0dměna

s firmou PC Projekt

brigádníků na opravě KD

10/Parkování v chatové oblasti Rendlíček
l1/Diskuse
Adl/Rozpočtové
Ad2/Prodej

změny odsouhlaseny

a jsou přílohou zápisu.Hlasování-všichni

pro

stavební parcely v lokalitě Rendlíček odsouhlasen za stanovenou cenu 360,-Kč/m2 .

Hlasování-všichni pro
Ad3/Prodej

části parcely č.1173/1 není ze strany obce Březí nad Oslavou možný neboť dotčený

pozemek je smluvně vázán s Lesním družstvem obcí Přibyslav.Žadatel
Ad4/Povolení

k pokácení stromu na p.č.1141/S1.Dle

se musí obrátit na LDO.

zákona 114/1992 sb.se musí žadatel s žádostí

obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou odbor životního prostředí.
AdS/Strom

který je cílem žádosti o pokácení se už pravděpodobně

pozemku.Protože

žadatel není majitelem

dotčeného

nachází na soukromém

pozemku,zastupitelstvo

doporučuje vzhledem

k nákladům na zjištění přesné polohy zmíněného stromu vyčkat na pozemkovou reformu(digitalizaci
katastru)Žádost

se ukládá a bude podstoupena

Ad6/Zastupitelstvo
č.l048/71,

obce souhlasí s umístěním i projektovou

s tím že musí být dodrženy podmínky

Ad7/Zastupitelstvo

jednání po vyjasnění majitele pozemku.
dokumentací

stavby na parcele

stavebního úřadu a zákona.Hlasování-všichni

obce souhlasí s umístěním i projektovou

dokumentací

tím že musí být dodrženy podmínky stavebního úřadu a zákona.

pro.

stavby na parcele č.173/7,s

Ad8/Firma

PC Projekt předložila nabídku na vypracování projektových

prací -výstavba

kanalizace a

ČOV.
Ad9/Za období duben-září 2011 se podařilo částečně opravit KD.Jako poděkování
akci účastnili obec zajistí pohoštění.Hlasování-všichni
Ad10/Problém

těm/kdo se na této

pro.

s parkováním a průjezdem v chatové oblasti Rendlíček bude řešen formou ústního

jednání.
Ad11/V diskusi byl projednám

aktuální stav v KD.Smlouva na výkon veřejné služby bude projednána

na příští schůzi zastupitelstva

obce.

Termín schůze zastupitelstva

byl stanoven na 30.9.2011 v 19,00.

Zápis ověřili:Sáblík Miroslav,Havlíčková
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í
Ve Březí nad Oslavou 4.9.2011

