Usnesení z IX. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 12. 12. 2011
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění :
1) Schvaluje











Navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola Dl. Brtnice pro rok 2011
o 50.000,- Kč, t.j. na celkovou výši 400.000,- Kč.
Poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 10.000,- Kč Poliklinice Třešť, s.r.o. Příspěvek je určený na
nákup nového rentgenového přístroje.

Změny rozpočtu obce na r. 2011 které jsou uvedeny v příloze k usnesení z dnešního zasedání ZO
Rozšíření veřejného osvětlení u jedno světlo u cesty za hřbitov. Montáž bude zadaná firmě ELPE
Pelhřimov. Z důvodu praktického odzkoušení nové technologie pro veřejná osvětlení bude použito
diodové světlo o příkonu 30W. Celkové náklady na instalaci budou dle cenové nabídky ve výši 23.000,Kč.
Po seznámení se se současným stavem optimalizace poboček České pošty a návrhem Smlouvy o zajištění
služeb vykonávaných pro Českou poštu naší obcí, kterou obci Česká pošta předložila, požádat o
posouzení navržené Smlouvy právní oddělení Krajského úřadu Vysočina. Na základě této analýzy
přistoupí obec k dalšímu jednání o provozování tzv. Poštovny v režii naší obce. Pokud dojde na základě
uvedné analýzy ke shodě ve znění smlouvy s Českou poštou, uzavře obec tuto smlouvu tak, aby poštovna
v naší obci byla zprovozněná v průběhu roku 2012.
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2) Bere na vědomí :


Zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce za r. 2011

3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 6. února 2012 v 19:15 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 :

Robert S r b e c k ý
místostarosta obce

