Usnesení ze XIV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 3. 9. 2012
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění :
1) Schvaluje


Provedení inovace stávající datové sítě (vysokorychlostního bezdrátového internetu) v obci, spočívající v
nahrazení stávající sítě pracující v pásmu 2,4 GHz technologií AirMax pracující v pásmu 5,8 GHz a dále
v postupném nahrazení klíčových páteřních spojů optickými kabely, které budou uloženy v zemních
HDPE chráničkách, případně jako nadzemní převěsy. Akci bude pro obec zajišťovat současný
provozovatel datové sítě pan Petr Žižka, IPV Net Jihlava, který zůstane jejím nájemcem a
provozovatelem také po provedení této inovace. Obec uhradí veškeré náklady spojené s realizací akce,
převezme veškerá oprávnění, věcná břemena a závazky které z realizace akce vyplynou a stane se
majitelem všech aktivních i pasivních prvků dané informační sítě.



Provedení výměny oken a opravu vany v obecním bytě v bytovém domě čp. 61.
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2) Bere na vědomí :






Informaci o získání dotace na provedení inovace datové sítě v obci ve výši 99 tisíc korun, což je cca 60
procent z celkových nákladů potřebných na pořízení nové technologie a uložení části HDPE chrániček v
okolí mostu na křižovatce.
Informaci starosty obce o změně zákona o rozpočtovém určení daní, na základě které by od 1.1.2013
měly ročně vzrůst prostředky naší obce získávané od státu v rámci podílu na sdílených daních cca o
800.000,- Kč.
Informaci o probíhajícím jednání s Českou poštou o převzetí provádění poštovních služeb naší obcí od 1.
12. 2012



Informaci o plnění akcí zahrnutých do rozpočtu obce pro rok 2012.



Informaci o stavu příprav kulturního programu v KD, plánovaného na 29.9.2012.

3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 5. listopadu 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

