Obecní úřad Březí nad Oslavou
Březí nad Oslavou 47
592 14 Nové Veselí

Výpis ze zápisu zasedání zastupitelstva obce č.4
Březí nad Oslavou.konaného dne 6.2.2015

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 6.2.2015 v 19,00 hod.
Počet přítomných členů: Dle prezenční listiny (je přílohou zápisu)
Starosta obce přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání:

a)

Předsedající konstatoval

řádné svolání zastupitelstva

b)

Podle počtu přítomných

členů ZO konstatoval, že zasedání ZO je schopno se usnášet

obce

c)

Jmenoval zapisovatele

Martu Flesarovou

d)

Určil ověřovatele

pro vyhotovení

zápisu

zápisu, Milana Kujala a Václava Hladíka

Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého zasedání.Schválení programu.

2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů

3.

Doplnění programu.

4.

Schválení programu.

S. Schválení strategického

zápisu.

rozvojového

dokumentu

obce.

6.

Smlouva o zřízení věcného břemene NM-014330029497/001

7.

Kanalizace a ČOV.

8.

Dětské hřiště

9.

Cenová nabídka na web. stránky obce.

10. Zrušení příspěvku (náhrady)za hovorné.
11. Diskuse

Adl/

Kontrola výběru poplatků proběhla,smlouvy

Ad2/ Volba zapisovatele a ověřovatelů

budou předloženy na příštím zasedání.

zápisu. Hlasování: Pro 5,proti O,zdržel se O.

Ad3/ Schválení doplnění bodů č.6,7,8,9 do programu zasedání: Hlasování: Pro S .proti O,zdržel se O.
Ad4/ Schválení programu zasedání:. Hlasování: Pro 5,proti O,zdržel se O.
Ad5/ ZO schválilo navržený strategický a rozvojový dokument

obce.

Pro 5,proti O,zdržel se O.
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Ad6/

za schválilo

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.NM-014330029497/001.

Hlasování:

Pro S/proti O/zdržel se O.
Ad7/

za se dohodlo

a schválilo dokončení a dovybavení kuchyňky v KD . Hlasování: Pro

S/proti O/zdržel se O.
Ad8/Pro obec se otevřela možnost pokračovat v přípravách na vybudování kanalizace a ČOV a
to za podstatně výhodnějších finančních podmínek. Bude probíhat další jednání.
Ad9/ Doručené nabídky na výstavbu dětského hřiště byly předloženy ZO.Do 15.2.2015 bude
podána žádost o dotaci na MMR ČR.Obdržení dotace je prioritní pro zahájení výstavby/poté

i

oslovení vybrané firmy. Hlasování: Pro S/proti O/zdržel se O.
Ad10/

za akceptuje

cenovou nabídku provozovatele

web. stránek na jejich modernizaci.

Hlasování: Pro S/proti O/zdržel se O.
Ad 11/ Z hlediska účetnictví bude náhrada za hovorné (starosta a místostarostka)
hrubého příjmu od března 2015 (odměna za výkon funkce za únor).

zahrnuta do

Hlasování: Pro 5/ proti

O/zdržel se O.
Ad12/ Diskuse:V případě budování ČOV je zapotřebí jednat s SVB o výměně vodovodu
v obci.ZO bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce.

Termín příštího zasedání

za: 20.3.2015

OBEC
Zápis ověřili: Václav Hladík a Milan Kujal
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8. 2. 2015

Roman Šikl- starosta obce

Podpis ověřovatele
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