Usnesení z XX. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 3. 6. 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



Zápis do kroniky obce za r. 2012
















Hospodaření obce, závěrečný účet obce a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhá
Brtnice za r. 2012 - bez výhrad
Hospodaření a závěrečný účet Základní a mateřské školy Dlouhá Brtnice za r. 2012 - bez výhrad
Zadání přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice za rok 2013 společnosti DM Audit, s.r.o.,
Mrákotín
Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Telefónicy CR, a.s., na pozemku p.č. 1895/28 - uložení
telefonního kabelu při opravě mostu
Smlouvu o budoucí smlouvě a souhlas s provedení stavby, týkající se společné hranice poz. p.č. 13/1 ve
vlastnictví obce a p.č. 605/1 ve vlastnictví p. Pospíchala
Jednorázovou pomoc (dar) oblastem postiženým letošními povodněmi ve výši 40.000,- Kč. Částka je
určená pro některou menší obec v JČ kraji a bude nabídnutá na portálu povodňové pomoci hnutí STAN.
Výběrem případné obce pro poskytnutí částky je pověřený starosta a místostarosta obce. V případě, že
nebude vybraná žádná konkrétní obec do 15.7.2013, bude částka poukázaná na povodňové konto JČ
kraje č. ú.: 7070707070/0300.
Zadání vypracování schvalovací dokumentace pro umístění zpomalovacích semaforů u silnice I/38 v
obci. O případné instalaci semaforů rozhodne ZO až po vypracování studie.
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2) Bere na vědomí :





Informaci o humanitární sbírce oblečení a dalších potřeb na pomoc oblastem postiženým
povodněmi pořádané pro Diakonii Broumov, která se uskuteční v sobotu 15.6. v sále KD.
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, svolat příští zasedání ZO na pondělí 2. září 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

