Zápis z jednání zastupitelstva

obce Březí nad Oslavou dne 2.12.2011 v 19,00 hod.

Přítomni:Roman

Šikl,MVDr Milan Kujal,Radek Vencálek,Pavel

Flesarová,Marie

Večeřová, Jiřina Havlíčková,Jiří Večeřa.

Zapisovatel:M.

Kadlec,Bc. Miroslav Sáblík,Marta

Flesarová
P.Kadlec,Bc.M. Sáblik

Ověřovatelé:

Program: l/Schválení

rozpočtu obce na rok 2012

2/Rozpočtový

výhled obce na rok 2013-2014

3/Rozpočtová

opatření

4/Směrnice

č. 6 a pravidla o dotacích

pro provádění

inventarizace

S/Směrnice pro odpisování

majetku a odpisový plán

6/Smlouva

pro výkon veřejné služby na rok 2012

7/Povolení

pokácení stromů na parcele č. 66/2

8/Vstup obce do Místní akční skupiny mikroregion

Polensko

9/ Zpráva ze schůze ti. ODAS
10/Nájemní
l1/Změna

smlouva na místní obchod
jízdního řádu na lince 840119-Žd'ár-Kotlasy-Žd'ár

12/Diskuse
Adl/Schválení

rozpočtu bylo schváleno,rozpočet

je přílohou zápisu. Hlasování všichni pro.

Ad2/Rozpočtový

výhled na rok 2013-2014 schválen a je přílohou zápisu. Hlasování všichni pro.

Ad3/Rozpočtové

změny č. 6 odsouhlaseny

starosta obce může rozpočtové

opatření

a jsou přílohou zápisu. Bylo též odsouhlaseno,
při přijetí dotace na účet obce odsouhlasit

že

okamžitě.

Hlasování všichni pro.
Ad4/Zastupitelstvo

obce jednohlasně

schválilo směrnici pro provádění inventarizace

č. 1/2011 jsou

s přílohou zápisu. Hlasování všichni pro.
AdS/Zastupitelstvo

obce směrnici

č.

2/2011

pro odpisování

dlouhodobého

majetku.

Dále schválilo

úpravy majetku v návaznosti na směrnici. Směrnice a odpisový plán jsou přílohou zápisu. Hlasování
všichni pro.
Ad6/Výkon

Veřejné služby bude pro občany obce možný i v roce 2012. Schváleno na období

1.1.2012-31.12.2012.
Ad7/Pokácení
s podmínkami.

stromů

Hlasování všichni pro.
na p.č. 66/2 v kú Březí nad Oslavou bylo schváleno. Majitel

Hlasování všichni pro.

bude vyrozuměn

Ad8jVstup

do MAS(místní akční skupina). Jedná se o svaz obcí v našem regionu a pro naši obec to

bude přinášet výhody např.při žádání o dotace nebo řešení různých problémů.

Hlasování všichni

pro.
Ad9jZástupce

obce se zúčastnil schůzky pořádanou

fi. ODAS.Zastupitelstvo

se strategií a přípravě úpravy ceny za svoz komunálního

odpadu.Občané

obce bylo seznámeno
obce budou o případných

změnách včas informováni.
Ad10jZastupitelstvo
prostorech
Hlasování,8
Ad11jZměna

rozhodlo o prodloužení

nájemní smlouvy na provoz obchodu v obecních

za stejných podmínek jako v roce 2011.Smlouva

bude podepsána na rok 2012.

hlasů pro.Zdržel se hlasování :R.Vencálek.
jízdního řádu na lince 840119. Se změnou J.Ř. fi. ZDAR a.s. přišla bez upozornění a pro

naši obec to přinese vážný problém.

Po protestech

Oslavou, posléze i okolních obcí(Kotlasy,

podaných ze strany obce Březí nad

Nové Veselí) firma ZDAR a.s.přišla z nabídkou úpravy J.Ř.

V této době pracujeme

na úpravě jízdního řádu tak, aby vyhovoval

hlavně občanům Březí a

Kotasy.Řád připravený

bez konzultace s naším úřadem by přinesl nemalé problémy

dojíždějící do školy a školky v Novém Veselí ale i návaznost vlakového

hlavně pro děti

a autobusového

spojení ve

Žďáře nad Sázavou.Změna bude bohužel platit od 11.12.2011 do konce roku, od 1.1.2012 bude
odjezd autobusu v čase/ na který jsme všichni zvyklí.
Ad12jv

diskusi byl projednán

projednány

nedoplatky

navýšení poplatku

provoz místní společenské místnosti,změně

ze strany občanů za svoz komunálního

po splatnosti

až na trojnásobek

Zápis ověřil: Pavel Kadlec,

Vyvěšeno:
Sejmuto:

V Březí nad Oslavou 4.12.2011

Bc. Miroslav Sáblík

a byly

odpadu a za stočné s možností

dlužné částky.

Termín příští schůze stanoven na 6.1.2012 v 19,00hod.

provozovatele

