Usnesení z V. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 2. 5. 2011
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění :
1) Schvaluje


Změny rozpočtu na r. 2011 které jsou uvedeny v příloze k dnešnímu usnesení ze zasedání ZO.



Opatření zastupitelstva obce č. 1/2011 - Řád veřejného pohřebiště



Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2003 - Řád veřejného pohřebiště, dnem 31. 5. 2011







Nabytí části pozemku v k.ú. Dlouhá Brtnice PPK p.č. 57 (vlastník Ladislav a Marie Šindelářovi, Dl.
Brtnice čp. 37) o výměře 342 m2 do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice. Jedná se o pozemek který je určený
ve schválené ÚPD obce Dlouhá Brtnice k zastavění RD. V rámci probíhající obnovy katastrálního
operátu by tento pozemek měl být označený jako pozemek KN p.č. 1445/1. Kupní cena pozemku bude
50,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku, s výjimkou úhrady daně z převodu
nemovitostí, ponese obec Dlouhá Brtnice.
Nesouhlasné stanovisko k záměru kraje Vysočina vyřadit ze základní dopravní obslužnosti autobusový
spoj č. 1 na lince 760500 - posilový spoj který dopravuje děti z obcí Pavlov a Dl. Brtnice na začátek
vyučování do ZŠ Stonařov
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2) Bere na vědomí :


Informaci o pozastavení záměru České pošty uzavřít pobočku v naší obci k 31. 7. 2011

3) Ukládá :


Starostovi obce svolat příští zasedání ZO na pondělí 6. června 2011 v 19:30 hod. Zasedání se bude
konat v prostorách OÚ. Na programu zasedání bude projednání závěrečného účtu obce a zprávy o
přezkoumání hospodaření obce za r. 2010. 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 :

Mgr. Robert S r b e c k ý
místostarosta obce

