Usnesení z X. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 6. 2. 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. 2011 které jsou uvedeny v příloze k usnesení z dnešního zasedání ZO



Zrušení vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP dnem 6.2.2012









Nabytí pozemků v k.ú. Dlouhá Brtnice p.č. 634, 635/5, 635/8, 1025/41, 1025/42, 1963/9 a
1963/14 (vlastník František Sobotka, Dl. Brtnice čp. 3) o celkové výměře 2.140 m2 do vlastnictví
obce Dlouhá Brtnice. Koupě se schvaluje z toho důvodu, že na některých z těchto pozemků se
nachází vrt DB 1, který slouží jako zdroj vody obecního vodovodu a část těchto pozemků tvoří
cestu k obecnímu vodojemu. Celková kupní cena pozemků bude 30.000,- Kč. Veškeré náklady
spojené s převodem pozemku, s výjimkou úhrady daně z převodu nemovitostí, ponese obec
Dlouhá Brtnice.
Nabytí vlastnických podílů jednotlivých spoluvlastníků pozemku p.č. 1861 o celkové výměře 541 m2 a
pozemku p.č. 433 o celkové výměře 414 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice.
Spoluvlastnické podíly budou vykupovány za jednotnou cenu 1,- Kč/podíl, bez ohledu na velikost tohoto
podílu. Veškeré náklady spojené s převodem podílů ponese obec Dlouhá Brtnice. Vykoupení bude
realizováno u vlastníků kteří projeví o takovýto prodej zájem. Důvodem vykoupení těchto pozemků
(podílů) jsou následující skutečnosti :
Pozemek p.č. 1861 je veřejným prostranstvím - místní
komunikací, pozemek p.č. 433 je vedený na stejném LV a je nevyužitelnou vodní plochou, obec Dlouhá
Brtnice má na obou pozemcích spoluvlastnický podíl, další spoluvlastnické podíly k dnešnímu dni
vlastní celkem 20 osob a tyto podíly jsou velikosti od 2/168 do 18/168, přičemž někteří z uvedených
spoluvlastníků již v minulosti převod svého podílu obci nabídli.
Vypracování geometrického plánu na zaměření skutečně užívaných hranic nemovitostí čp. 51 (p. Klímek
- p.č. st. 18/1, 18/3, 18/5 a p.č. 1972) a čp. 124 (manželé Ježkovi - p.č.st. 18/2 a p.č. 35/2) a přilehlého
obecního pozemku p.č. 1895/1. Na základě tohoto GPL budou skutečně užívané pozemky vzájemně
vypořádány kupní nebo směnnou smlouvou. Cena pozemku pro kompenzaci či prodej bude 50,- Kč/m2.
Obec Dlouhá Brtnice zajistí a uhradí vypracování příslušného GPL, p. Klímek a manželé Ježkovi uhradí
náklady na převod pozemků.
Uzavření smlouvy s panem Žižkou (IPV NET - Petr Žižka), provozovatelem zařízení na pokrytí obce
signálem vysokorychlostního bezdrátového internetu, o dalším provozování tohoto zařízení po ukončení
platnosti stávající smlouvy, t.j. po 31.12.2012. Zařízení bude panu Žižkovi odprodáno v souladu se
stávající smlouvou za 1,- Kč. V této nové smlouvě bude zakotveno výhradní právo p. Žižky na užívání
obecních budov k šíření signálu po naší obci za podmínky, že pan Žižka bude poskytovatelem připojení
minimálně pro 30 uživatelských stanic mimo stanic užívaných obcí a jí zřizovaných organizací. Obec si
ponechá svůj spoluvlastnický podíl na přípojce optokabelu od hlavního vedení do objektu kulturního
domu.





Zavedení pořadníku pro obyvatele naší obce na samovýrobu palivového dřeva z obecních lesů. Do tohoto
pořadníku se budou moci nahlásit obyvatelé z naší obce a starosta obce (správce obecního lesa) jim
následně, s ohledem na aktuální možnosti, nabídne zčištění paseky po těžbě, zpracování dřeva po
zdravotních probírkách porostů, zpracování nahodilé těžby apod.. Z každé nemovitosti (rodinného domu
nebo bytu) může být v pořadníku zapsaná jenom jedna osoba.. Při čištění pasek po těžbě a dodržení
podmínky, že zpracovatel provede kompletní zčištění paseky, bude dřevo poskytováno zdarma, v
ostatních případech bude palivo poskytováno za úplatu.
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2) Bere na vědomí :


Informaci o těžbě dřeva v obecním lese v lednu l.r., vytěženém množství (271 plm) a prodejní ceně dřeva
dle jednotlivého sortimentu (celkem 320 tis. kč)

3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 5. března 2012 v 19:15 hod. Zasedání se bude konat
v prostorách OÚ. Na programu zasedání bude návrh rozpočtu obce na rok 2012, 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

