Usnesení ze XV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 5. 11. 2012
__________________________________________________________
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.



Usnesení z XV. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3. 9. 2012

2) Bere na vědomí :








Informaci o ekonomickém vyhodnocení oslavy 40. výročí otevření KD Dl. Brtnice dne 29.9.2012
Informaci, že naší obci bylo Odborem dopravy a silničního hospodářství KrÚ Vysočina nařízeno, v
termínu do 15.5.2013, udělat takové úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/38 v blízkosti křižovatky
v naší obci, aby tento odpovídal současné legislativě týkající se podmínek bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích. Toto nařízení vydal na základě upozornění DI Krajského ředitelství Policie
ČR, který konstatoval, že přechod přes silnici I/38 v blízkosti křižovatky v naší obci ohrožuje bezpečnost
silničního provozu protože není nařízeným způsobem osvětlen, je příliš dlouhý a nenavazuje na chodník.
V případě, že nebude v uvedeném termínu sjednaná náprava, nařídí ODSH uvedený přechod odstranit.
Pro vyřešení problému byla starostou obce oslovena projekční společnost PROFI Jihlava s.r.o.
Informaci starosty obce o způsobu zajištění zimní údržby místních komunikací v letošním roce a s tím
souvisejícím pořízením rozmetadla na posypový materiál do majetku obce.
Informaci o plnění akcí zahrnutých do rozpočtu obce pro rok 2012.
Informaci starosty obce o realizované těžbě dřeva v obecním lese - lokalita Paseka. Těžbu provedla
společnost Lesy Sláma, s.r.o., Nová Říše. Celkem bylo vytěženo 246,44 m3 dřeva a tržba z prodeje dřeva,
po odečtení nákladů na těžbu, činila 291.142,- Kč. Pilařská kulatina byla prodaná firmě Prokš Hladov,
ostatní hmotu odkoupily Lesy Sláma.

3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 3. prosince 2012 v 19:30 hod. Zasedání se bude
konat v prostorách OÚ. Program zasedání je pověřený sestavit starosta obce dle aktuální potřeby.

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

