Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 14. 5. 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 usnesení z dnešního zasedání
ZO
Zplnomocnění starosty obce k provádění rozpočtových změn v rozpočtu obce Dlouhá Brtnice
před jejich projednáním na zasedání ZO. Starosta obce je oprávněný před projednáním v ZO
provádět takové rozpočtově změny, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 300 tisíc
korun.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice p.č. 1445/76, v k.ú. Dlouhá Brtnice, o
výměře 175 m2, panu Antonínu B u r d o v i , bytem Dlouhá Brtnice čp. 64. Prodej se uskuteční
za cenu 76,- kč/m2 a veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, s výjimkou úhrady daně z
převodu nemovitostí, ponese kupující. Záměr prodat předmětný pozemek byl zveřejněný na
úřední desce Obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 27. 14. 2012 do 14. 5. 2012.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice p.č. 1445/1, v k.ú. Dlouhá Brtnice, o výměře
167 m2, panu Michalu P a u l a s o v i , bytem Brodce čp. 23, 675 29 Kněžice. Prodej se
uskuteční za cenu 76,- kč/m2 a veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, s výjimkou úhrady
daně z převodu nemovitostí, ponese kupující. Záměr prodat předmětný pozemek byl zveřejněný
na úřední desce Obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 27. 14. 2012 do 14. 5. 2012.
Zamítavé stanovisko k žádosti Polikliniky Třešť, s.r.o., o poskytnutí příspěvku na úhradu
zubařského křesla, které Poliklinika Třešť zakoupila pro ambulanci ve Stonařově.
V souladu s usnesením zastupitelstva obce z IX. zasedání, konaného dne 12. 12. 2011, ukončení
činnosti stávající pobočky České pošty v naší obci a převedení služeb vykonávaných touto
pobočkou na tzv. Výdejní místo, které bude provozovat v prostorách současné pobočky pošty
naše obec. Dále schvaluje pověření starosty obce k projednání a podpisu potřebných dokumentů,
a k dalším úkonům, potřebným k převzetí prostor a vybavení stávající pobočky České pošty a
zajištění provozování poštovních služeb naší obcí. Výdejního místo v naší obci bude
zprovozněno v podzimních měsících letošního roku, nejpozději k 1. 1. 2013.
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2) Bere na vědomí :





Záměr HZS Kraje Vysočina na převedení koncového prvku varování obyvatelstva (sirény na
KD) do majetku obce
Informaci o probíhající rekonstrukci mostu ev.č. 38-087 v naší obci, stanovení objízdných tras a
dočasném přemístění zastávek autobusů

3) Ukládá :



Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 18. června 2012 v 19:30 hod. Zasedání se
bude konat v prostorách OÚ. Na programu zasedání bude projednání závěrečného účtu obce za
rok 2011, a zápisu do kroniky obce za r. 2011. Další 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 :

Robert S r b e c k ý
místostarosta obce

