Usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 2. 9. 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

•

Na základě vypracovaného GPL č. 219-104/2012, pro zaměření skutečného stavu a opravu
geometrického a polohového určení hranic nemovitostí čp. 51 (p.č.st. 18/1, 18/3, 18/5 a p.č.
1972 - vlastnící Klímek Jiří a Dušan), čp. 124 (p.č.st. 18/2 a p.č. 35/2 - vlastníci manželé
Ježkovi) a p.č. 1895/1 (vlastník obce Dlouhá Brtnice), v k.ú. Dlouhá Brtnice, odprodej pozemků
v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, p.č. 1895/36 o výměře 26 m2 a p.č.
1895/37 o výměře 15 m2, manželům Aleši a Pavle Ježkovým, bytem Dl. Brtnice čp. 124 a směnu
pozemků v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, p.č.st. 18/5 o výměře 2 m2,
p.č. 1895/38 o výměře 67 m2 a dále dílů "a" a "b" o celkové výměře 45 m2, za díly "c", "d" a
"e" o celkové výměře 48 m2, ve vlastnictví Dušana a Jiřího Klímkových, bytem Dl. Brtnice čp.
51. Cena pozemků bude 50,- Kč/m2. Tuto cenu uhradí manželé Ježkovi za prodávané pozemky
a Dušan a Jiří Klímek za rozdíl výměry směňovaných pozemků. Veškeré náklady na prodej a
směnu pozemků ponesou nabyvatelé obecních pozemků. Záměr prodat a směnit předmětné
pozemky byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 15.8.2013 do
2.9.2013.





Nabytí pozemků v k.ú. Dlouhá Brtnice p.č. 336/2 a p.č. 336/3 - trvalý travní porost o celkové
výměře 456 m2, dále pozemků p.č. 344/2, p.č. 344/9 a p.č. 344/16 - orná půda o celkové výměře
5.460 m2 a pozemků p.č. 344/20, p.č. 344/23 a p.č. 344/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
o celkové výměře 1511 m2, ve vlastnictví paní Josefky Burdové, bytem Dlouhá Brtnice čp. 47,
do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice. Celková kupní cena pozemků bude 70.000,- Kč a veškeré
náklady na odkoupení pozemku ponese obec Dlouhá Brtnice.
Směnu pozemku p.č. 1676, orná půda, o výměře 53950 m2, v k.ú. Dl. Brtnice, ve vlastnictví obce
Dlouhá Brtnice, za pozemky v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví Jaroslava Kreuze, Žižkova 3, Jihlava :
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Směna se uskuteční bez další vzájemné kompenzace a veškeré náklady na směnu pozemků
ponese obec Dlouhá Brtnice. Záměr směnit předmětné pozemky byl zveřejněný na úřední desce
obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 15.8.2013 do 2.9.2013.






Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch
společnosti E.on Distribuce, a.s., na pozemcích p.č. 249/4 a 1896 - uložení zemního kabelu NN
pro plánovanou stavbu RD severně od STK
Poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti, na
inovaci schránek (babyboxů) pro odložené děti
Usnesení z XXI. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 6. 2013
2) Bere na vědomí :






Informaci o poskytnutí částky 40.000,- Kč, na odstranění povodňových škod, obci Putim
Informaci o stavu příprav na zřízení zpomalovacích semaforů v obci a zahájení spolupráce se
společností BESIP
Informaci o možnosti získání dotace na stálého pracovníka obce s částečným pracovním
úvazkem u JPO
3) Ukládá :



Starostovi obce, svolat příští zasedání ZO na pondělí 7. října 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 :

Mgr Robert S r b e c k ý
místostarosta obce

