Výpis ze zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Březí nad Oslavou,
č.21/2012.

Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu
Zahájení zasedání dne 31.8.2012 v 19,00 hod.
Počet přítomných

členů: 7 dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu, 2 členové omluveni

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 Jiřinu Havlíčkovou a Marii Večeřovou.

Program:
1.

Kontrola a plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

2.

Rozpočtové změny Č. 3

3.

Schválení pravidla pro udělení souhlasu rozpočtových

4.

Směrnice o reálné hodnotě u majetku určeného k prodeji

5.

Odkup parcely Č. 173/9 a 178/24 v k.ú. Březí nad Oslavou

6.

Odkup lesního pozemku parcely Č. 355/79 a 355/80

7.

Žádost o pokácení jehličnanů

8.

Žádost o prodej přilehlého

9.

žádost o vyjádření ke stavbě kůlny na parcele Č. 173/6

změn

na parcele Č. 1048/7

pozemku parcela Č. 366/3 o výměře 73 m2

10. Stav opravy kapličky a kulturního

domu

11. Výběrové řízení na kanalizaci a ČOV, rozhodnutí zadavatele a protokol o posouzení kvalifikace
12. Žádost o odstranění

pařezů na parcele Č. 1048/83

13. Diskuse

Ad1/ Usnesení z minulé schůze splněno.
Ad2/ Zastupitelstvo

obce schválilo rozpočtové změny Č. 3, které jsou přílohou zápisu. Pro 7, proti O,

zdržel se O.
Ad3/ Zastupitelstvo

obce schválilo pravidlo pro udělení souhlasu rozpočtových

změn - starosta obce

bude oprávněn schvalovat rozpočtové změny - výdaje do výše 10.000 Kč. Pro 6, proti O, zdržel se 1
Ad4/ Zastupitelstvo

obce schválilo směrnici pro stanovení reálné hodnoty u majetku určeného

k prodeji. Pro 7, proti O, zdržel se O
Ad5/ Zastupitelstvo

obce projednalo

a schválilo zpětné odkoupení stavební parcely Č. 173/9 a

178/24, pokud o něj současný majitel písemně zažádá. Pro6, proti O, zdržel se 1.

Ad6/ Zastupitelstvo

obce schválilo odkoupení pozemku parcela č. 355/79 a 355/80. Pro S, proti O,

zdržel se 2.
Ad7/ Zastupitelstvo

obce schválilo pokácení jehličnanů

na parcele č. 1048/7. Pro 7, proti O, zdržel se

O.
Ad8/ Zastupitelstvo

obce schválilo provedení místního šetření ve věci prodeje pozemku parcela č.
2

366/3 o výměře 73m
Ad9/ Zastupitelstvo
Adl0/

Zastupitelstvo

Ad 11/ Zastupitelstvo
a ČOV. Dokumenty

Pro 7, proti O, zdržel se O.

.

obce schválilo stavbu kůlny na parcele č. 173/6. Pro 7, proti O, zdržel se O.
obce bylo seznámeno a odsouhlasilo

obce schválilo veškeré předložené dokumenty

zdržel se

k výběrovému

řízení na kanalizaci

byly předloženy firmou Stavební poradna s.r.o., která zajišťuje výběrové řízení.

Pro 7, proti O, zdržel se
Ad12/ Zastupitelstvo

průběh oprav kapličky a kulturního domu.

o.

obce nebude zajišťovat odstranění pařezů na parcele č. 1048/83. Pro 7, proti O,

o.

Ad13/ Diskuse: Seznámení s výsledky předběžného

auditu ze dne 28.8.2012, vyhlášení úklidu návsi a

kapličky před poutí, špatný stav kanalizace ve spodní části obce-zjištění
projednáno

na příštím zasedání zastupitelstva

obce. Pořád ková komise předvolá viníky poškození

dětského kolotoče.

Datum příští schůze zastupitelstva:

05.10.2012 v 19,00 hod.

Zápis ověřili: Jiřina Havlíčková, Marie Večeřová
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Ve Březí nad Oslavou 02.~.2012
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možností k opravě, bude

