Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou,
Č.

27/2013.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 5.4.2013 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: 9 dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu

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

konstatoval

řádné svolání zastupitelstva

obce

b)

podle počtu přítomných

c)

jmenoval zapisovatele zápisu MVDr Milana Kujala pro vyhotovení

d)

určil ověřovatele

členů ZO konstatoval,

že zasedání ZO je schopno se usnášet
zápisu

zápisu Jiřího Večeřu a Jiřinu Havlíčkovou

Program:
1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Schválení účetní závěrky za rok 2012

3.

Zpráva o uplatňování

4.

Žádost o odkoupení parcely Č. 157/1

5.

Dopravní značení v obci

6.

Žádost o odkup části parcely č.1476/1

7.

Určení ceny za pronájem KD a užívání hřiště.

8.

Diskuse

územního plánu Březí nad Oslavou

Ad1/ Usnesení na minulém zasedání neproběhlo.
Ad2/

Účetní závěrka obce Březí nad Oslavou za rok 2012 byla schválena.

Hlasování: Pro 9,proti

O,zdrželO.
Ad3/ Veřejná vyhláška-zpráva o oplatňování

územního plánu obce Březí nad Oslavou odsouhlasena.

Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.
Ad4/ Záměr na prodej parcely č.157/1 se vyhlašovat nebude, zastupitelstvo
nesouhlasí.Hlasování:

s prodejem

Pro prodej O, proti 9, zdržel se O.

Ad5/ Místní komunikace u č.p. 30 a mezi 33 a 34 budou vybaveny kvůli zvýšení bezpečnosti výjezdu
na silnici Č. 388 zrcadly.

Hlasování: Pro 9, proti O, zdržel se O.

Ad6/ Obec vyhlásí záměr na prodej části parcely č. 1476/1 za cenu 22,-Kč / m2• Hlasování: Pro 9,proti
O, zdržel se O.
Ad7/ Cena za pronájem KD je stanovena na 1000,-Kč /den, k ceně se připočte spotřeba el. energie.
Cena za užívání hřiště je stanovena na sO,-Kč/hod, s tím že tuto cenu budou hradit občané nemající
trvalý pobyt v obci a budou starší 18 let.
Ad8/ Diskuse: Probíhají pozemkové úpravy v katastru obce,obecnímu

úřadu bylo oznámeno, že na č.

p.16 probíhají stavební úpravy,byla předložena žádost o prodloužení vodovodní
k plánovanému

přípojky

RD na p.č. 99/1, pokračuje jednání ohledně posílení kanalizace ve spodní části obce.

Termín příští schůze stanoven na 17.5.2013.

Zápis ověřili: Jiří Večeřa, Jiřina Havlíčková
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