Usnesení ze XVII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 4. 2. 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. 2012, které jsou uvedeny v příloze k dnešnímu usnesení ze zasedání
ZO
Žádost o poskytnutí dotace z Programu obnova venkova Vysočiny pro rok 2013 na opravu
požární zbrojnice a vybavení JPO
Prodej části obecního pozemku p.č. 1895/1 o výměře 46 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice, označeného
jako díl "a" v GPL č. 221-131/2012 vypracovaného Geodézií Štekl, s.r.o., manželům Pavlovi a
Renatě Kaďůrkovým, bytem Dlouhá Brtnice čp. 52. Jedná se o pozemek, který se nachází
uvnitř oplocení nemovitosti čp. 52. Prodej se uskuteční za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na
převod nemovitosti ponesou nabyvatelé. Záměr odprodat tento pozemek byl zveřejněný na
úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 18.1.2013 do 4.2.2013.
Směnu pozemku p.č. 67 o výměře 8624 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví manželů
Václava a Radoslavy Pokorných, bytem Dlouhá Brtnice čp. 29, za pozemky v k.ú. Dlouhá
Brtnice a ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice st.p.č. 14/2 o výměře 8 m2, p.č. 1306/61 o výměře
5793 m2 a p.č. 1821 o výměře 3147 m2. 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 18.1.2013 do
4.2.2013.
Nabytí pozemku p.č. 1405 o výměře 1187 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví p. Pavla
Lisého, bytem Dlouhá Brtnice čp. 153, do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice. Kupní cena pozemku
bude 7.000,- Kč a veškeré náklady na odkoupení pozemku ponese obec Dlouhá Brtnice.
Směnu pozemků p.č. 1425 o výměře 863 m2, p.č. 1426 o výměře 3039 m2 a p.č. 1427 o výměře
791 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice, ve vlastnictví p. Zdeňka Pospíchala, bytem Dlouhá Brtnice čp.
159, za pozemky v k.ú. Dlouhá Brtnice a ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice p.č. 1811/13 o
výměře 1019 m2 a p.č. 1811/19 o výměře 3414 m2. 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
18.1.2013 do 4.2.2013.
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2) Bere na vědomí :



Návrh dispozičního řešení přechodu pro chodce a dalších prostor u zastávky autobusů



Zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru ZO za r. 2012

3) Ukládá :


Starostovi obce, svolat příští zasedání ZO na pondělí 4. března 2013 v 19:30 hod. Na program
zasedání bude zařazeno projednání rozpočtu obce na r. 2013. Další 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

