Usnesení z VIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 11. 2011
__________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění :

1) Schvaluje













Jednací řád Zastupitelstva obce č. 2/2011 s platností od 1. 12. 2011
Na základě seznámení se se Strategickým plánem Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., pro období 2007
- 2013, zařazení obce Dlouhá Brtnice do územní působnosti Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s., s
platností od 1.1.2012.
Rozpočtové provizorium obce Dlouhá Brtnice na rok 2012. Starosta obce je oprávněný do doby
schválení rozpočtu obce na r. 2012 provádět potřebné příjmy a výdaje obce, s výjimkou investičních akcí
které nebyly předem projednané na zasedání zastupitelstva obce.
Nabytí id. 9/168 pozemků p.č. 433 a 1861 v k.ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice od
paní Ireny Šťastné, bytem Pavlov 109, za celkovou kupní cenu 1.500,- Kč. Obec uhradí veškeré náklady
potřebné k realizaci převodu včetně znaleckého posudku na předmětné pozemky, s výjimkou daně z
převodu nemovitostí.
Na základě poskytnutých ekonomických ukazatelů provozovny pošty v naší obci (roční ztráta cca
150.000,- Kč), zahájení jednání s Českou poštou s.p. o přeměně stávající pobočky České pošty na tzv.
"poštovnu" provozovanou naší obcí.
Provedení zkušebního vrtu DB4, který by měl sloužit jako nový zdroj vody pro obecní vodovod. Zároveň
projednalo cenovou nabídku společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., ze dne 17.10.2011, na
provedení tohoto vrtu, včetně zpracování potřebné dokumentace, provedení čerpacích zkoušek , rozborů
vody a dalších souvisejících prací ve výši 244.715,- Kč bez DPH a odsouhlasilo provedení předmětného
vrtu touto společností.
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2) Bere na vědomí :



----

3) Ukládá :


Starostovi obce vyžádat od České pošty, s.p. návrh smlouvy na provozování poštovních služeb,
podmínky převedení vybavení stávající pobočky, případně další podklady potřebné k projednání
problematiky zřízení poštovny na příštím zasedání ZO.





Starostovo obce požádat o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2012 na zřízení vrtu DB4 f
Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 12. prosince 2011 v 19:15 hod. Zasedání se bude
konat v prostorách OÚ. Na programu zasedání bude zařazena problematika přeměny pobočky České
pošty v naší obci na poštovnu provozovanou obcí. 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

