Usnesení z XXII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 10. 2013
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění :
1) Schvaluje


Změny rozpočtu obce na r. 2013, které jsou uvedeny v příloze k dnešnímu usnesení ze zasedání ZO



Směrnici zastupitelstva obce č. 1/2013 - Plán zimní údržby místních komunikací



Zřízení přípojky NN do prostoru hřbitova a rozšíření veřejného osvětlení na parkoviště ke hřbitovu.







Nákup ojetého vozidla Š 706 CAS 25 RTHP od obce Lesonice, pro JPO naší obce, za cenu 65.000,- Kč
a prodej stávajícího obecního vozidla Š 706 ASC 25 RTHP za cenu 35 - 40 tis. Kč
Zamítavé stanovisko k nabídce p. Veselé ze Znojma na prodej lesních pozemků a louky p.č. 849/41,
839/7, 839/9 a 847/1 v k.ú. Dl. Brtnice

Usnesení z XXII. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 6. 2013
2) Bere na vědomí :





Informaci o pořádání elektronické aukce na dodávky plynu a elektřiny pro zájemce z řad našich
obyvatel a zapojení obce do této aukce
Informaci o probíhajících jednáních se zájemci o pracovní místo stálého obecního zaměstnance,
na kterém byl před odchodem do důchodu zaměstnaný p. Tomandl.

3) Ukládá :




Starostovi obce nabídnout k prodeji stávající vozidlo Š 706 ASC 25 RTHP, prodej případnému
zájemci za uvedenou cenu zrealizovat a v případě, že o vozidlo nebude zájem, v jarních měsících
zrušit a prodat do šrotu.
Starostovi obce, svolat příští zasedání ZO na pondělí 2. prosince 2013 v 19:30 hod. Program
zasedání je pověřený sestavit starosta obce dle aktuální potřeby. Zasedání se bude konat v
prostorách OÚ.

Luboš K r á t k ý
starosta obce

vyvěšeno na úřední desce dne :
sejmuto z úřední desky dne :

Martina K r č á l o v á
členka zastupitelstva obce

