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

Výpis ze zápisu zasedání zastupitelstva obce č.12
Březí nad Oslavou.konaného dne 4.9.2015

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 4.9.2015 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: Dle prezenční listiny (je přílohou zápisu)

Starosta obce přivítal přítomné členy za a zahájil zasedání:

a)

Předsedající konstatoval

řádné svolání zastupitelstva

b)

Podle počtu přítomných

členů za konstatoval,

c)

Jmenoval zapisovatele

d)

Určil ověřovatele

Kateřinu Sobotkovou

obce

že zasedání za je schopno se usnášet
pro vyhotovení

zápisu

zápisu, Josefa Kvasničku a Martu Flesarovou

Program:
1.

Kontrola usnesení z minulého zasedání.

2.

Určení zapisovatele a ověřovatelů

3.

Schválení a doplnění programu

zápisu.

4.

Rozpočtové opatření č.4

5.

Koncert venkovské kapely na pouťovou neděli

6.

Žádost o geodetické zaměření části pozemku č.788/1

7.

Provozní řád dětského hřiště

8.

Schválení záměru č. 2/2015

9.

Nákup vysavače na údržbu hřiště a veřejného prostranství

10. Diskuze

Ad1/ ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení a zápisu z minulého zasedání zastupitelstva.

Hlasování:

Pro 6, proti O, zdržel se O
Ad2/ Volba zapisovatele a ověřovatelů

zápisu. Hlasování: Pro 6,proti O,zdržel se

o.

Ad3/ za odsouhlasilo

program zasedání a jeho doplnění:

Hlasování: Pro 6 ,proti O,zdržel se O.

Ad4/za odsouhlasilo

rozpočtová opatření č.4 Hlasování:

Pro 6,proti O,zdržel se o.

Obecní úřad Březí nad Oslavou
Březí nad Oslavou 47
592 14 Nové Veselí
Ad5/ ZO schválilo financování koncertu Venkovské kapely na pouťovou neděli. Hlasování:
6,proti O,zdržel se

Pro

o.

Ad6/Řízení ohledně žádosti na geodetické zaměření části parcely č.788/1 stále probíhá.Jednání
bude pokračovat na další schůzi ZOo
Ad7/Z0 schválilo provozní řád dětského hřiště. Hlasování: Pro 6,proti O,zdržel se o.
Ad8/Z0 schválilo směnu pozemků v podílovém spoluvlastnictví
2

obce Březí nad Oslavou parc. č.
2

2

38/8 o výměře 116 m , 38/11 o výměře 183 m ,42 /2 o výměře 56 m2 a 42/3 o výměře 1177 m v k.ú.
Staré Ransko za pozemky v majetku pana ,
2

, parc. č. 841/24 o

2

výměře 141 m a 832/1 o výměře 4923 m v k.ú. Ždírec nad Doubravou. Veškeré náklady spojené
s realizovanou směnou ponese pan
Ad9/Z0 schválilo

. Hlasování:

nákup vysavače na údržbu hřiště a veřejného

Pro 6,proti O,zdržel se o.
prostranství.

Hlasování: Pro 6,proti

O,zdržel se o.
Ad10/ Diskuse: Nebyl žádný příspěvek.

Termín příštího zasedání ZO: 23.10. 2015

Zápis ověřili:

Josef Kvasnička

V Březí nad Oslavou

6. 9. 2015

a Marta Flesarová

Roman Šikl- starosta obce

