Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva

obce Březí nad Oslavou, č.

35/2014.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 25.4.2014 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: Dle prezenční listiny (je přílohou zápisu)

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

konstatoval

řádné svolání zastupitelstva

b)

podle počtu přítomných

c)

jmenoval zapisovatele

d)

určil ověřovatele

obce

členů ZO konstatoval,

že zasedání ZO je schopno se usnášet

Martu Flesarovou pro vyhotovení

zápisu

zápisu Pavla Kadlece a Radka Vencálka

Program:
1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Volba zapisovatele a ověřovatelů

3.

Závěrečný účet obce za rok 2013.

4.

Schválení účetní závěrky za rok 2013.

5.

Evidence drobného dlouhodobého
nehmotného

dlouhodobého

zápisu.

majetku s pořizovací cenou nižší než 3000,-Kč a

majetku pod hranicí 4000,-Kč s dobou použitelnosti

nižší než

1 rok v podrozvaze.
6.

Záměr č.1/2014

7.

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKOKOM

8.

Žádost o prodej p.č. 1048/73

9.

Revize hranice katastrálního

území.

10. Záměr č.2/2014 dodatek ke smlouvě o pronájmu obecních prostor.
11. Záměr č.3/2014 o pronájmu obecních prostor.
12. Diskuse

Ad1/ Usnesení z minulé schůze - byl vybrán nový brigádník na údržbu zatravněných
Ad2/ Volba zapisovatele,navržena
Volba ověřovatelů.navrženi
Ad3/ Zastupitelstvo

ploch

p.M. Flesarová .Hlasování :Pro 9,proti O, zdržel se O.
p. Kadlec a p. Vencálek. Hlasování: Pro 9,proti O, zdržel se O.

bylo seznámeno

a odsouhlasilo

závěrečný účet obce za rok 2013 s výrokem bez

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

bylo seznámeno s učetní závěrkou obce a tuto odsouhlasilo.

9,proti O, zdržel se O.

Hlasování: Pro

AdS/ Evidenci drobného dlouhodobého

majetku s pořizovací cenou nižší než 3000,-Kč a nehmotného

majetku pod hranicí 4000,-Kč s dobou použitelnosti

vyšší než 1 rok v pod rozvaze. Dodatečně bude na

podrozvahový

účet zařazen majetek uvedený na seznamu, který bude přílohou k zápisu.

Zastupitelstvo

obce tento bod schválilo. Hlasování: Pro 9,proti O,zdržel se O.

Ad6/

Záměr na prodej stavební parcely na pozemcích 173/9 a 178/24 proběhl a byl vybrán zájemce

který nabídl cenu 331,-Kč/m2

s tím že daň za převod nemovitosti

uhradí kupujícLHlasování

:Pro 9,

proti O, zdržel se O
Ad7/ Zastupitelstvo

odsouhlasilo

smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů

EKOKOM. Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.
Ad8/ Zastupitelstvo

odsouhlasilo

prodej p.č.l048/73

2

za určenou cenu 360,-Kč /m dle záměru z roku

2008 .. Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.
Ad9/ Zastupitelsvo

rozhodlo že hranice katastrálního

území se měnit nebude. Hlasování :Pro 8, proti

O, zdržel se 1.
Adl0/

ZO vyhlásí záměr na uzavření dodatku č.2/2014 ke smlouvě o nájmu obecní budovy-prodejna

potravin, uzavřené mezi obcí Březí nad Oslavou a paní Jitkou Vencálkovou,
č. 80,předmětem

bytem Březí nad Oslavou

kterého bude změna výše nájemného a služeb s nájmem spojených. Smlouva bude

uzavřena na pět let s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Znění dodatku je k nahlédnutí na
nad Oslavou.Hlasování:Pro

oú ve

Březí

9,Proti O,Zdržel se.O.

Ad 11/ ZO vyhlásí záměr na pronájem nebytových prostor-společenská

místnost v budově OÚ ve Březí

nad Oslavou. Minimální výše nájemného 200,-Kč/měsíc. Smlouva bude uzavřena na pět let
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Hlasování:Pro 9, proti O, zdržel se O.
Ad12/Diskuse:V

obci bude umístěn kontejner

bezplatně poskytne místo pro kontejner.

na obnošené oblečení, boty, hračky. Obec umožní a

Hlasování: Pro 9,proti O ,Zdržel se O. Jedná se o novém

oplocení křížku u hasičské zbrojnice. Zakoupí se nové židle a závěsy do KD. Odbahnění části rybníka
dosavadním nájemníkem

se z důvodu neúplných údajů zamítlo.

Datum příští schůze zastupitelstva:

Zápis ověřili:

30.5.2014

Pavel Kadlec a Radek Vencálek

M

Ganotew

v 19,00 hod.

