Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 3. 2011
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění :
1) Schvaluje











Nesouhlasné stanovisko k uzavření pobočky pošty v naší obci dokud nebude vyřešena veškerá
problematika zřízení pobočky pošty (tzv. poštovny)v naší obci.
Nevstupovat do žádných smluvních vztahů z Českou poštou s.p., dokud dokud Česká pošta nezmění svůj
nekorektní přístup k jednání o zrušení stávající pobočky a neposkytne obci přislíbené podklady a
informace, tak jak bylo přislíbeno na jednání dne 25.1.2001, aby zastupitelstvo obce mohlo zodpovědně
projednat zprovoznění poštovny naší obci a přijmout nejoptimálnější variantu řešení této pobočky.
Rozpočet obce Dlouhá Brtnice na r. 2011
Měsíční odměnu místostarostovi obce, který vykonává tuto funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva,
ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Tato odměna mu bude poskytnuta poprvé za měsíc leden 2011.
Smlouvu na pronájem 1/2 stodoly (st.p.č. 30/1 v k.ú. Dl. Brtnice) ve vlastnictví starosty obce pro
uskladnění zakoupeného UNC s příslušenstvím a dalšího potřebného majetku obce. Podpisem smlouvy
byl pověřený místostarosta obce.
Usnesení z III. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.11.2010

2) Bere na vědomí :


Oznámení České pošty s.p. o záměru uzavřít pobočku v naší obci ke dni 31. 7. 2011 a informaci o
jednáních se zástupcem České pošty Ing. Dvořákem o možnosti zřídit v naší obci jednu ze čtyř možných
variant tzv. poštovny

3) Ukládá starostovi obce :




Vyzvat písemně Českou poštu s.p. k poskytnutí podkladů potřebných k projednání záměru provozování
poštovních služeb obcí prostřednictvím pobočky pošty (tzv. poštovny) a to zejména:

návrh smlouvy mezi Českou poštou s.p. a obcí na poskytování služeb pobočky obcí dle
jednotlivých variant provozování poštovny

ekonomické ukazatele provozovny pošty v Dl. Brtnici za uplynulé období (rok 2010) ve kterém
tato pobočka, dle informace zástupce České pošty s.p., vykázala ztrátu přesahující 200 tis. Kč

podmínky převedení vybavení stávající pobočky pošty naší obci

ekonomický rozbor zdůvodnění výše stanovených odměn za provozování pobočky navržené
Českou poštou s.p.
Svolat příští zasedání ZO na pondělí 2. května 2011 v 19:30 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 :

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

