Zápis
z 10. schůze zastupitelstva obce Březsko, konané dne 28. 8. 2015 v 18:30 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program schůze:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Seznámení s výsledky výběrových řízení
Projednání a schválení fin.daru SPCCH
Seznámení s rozpočtovým opatřením
Došlá pošta
Různé
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
Usnesení
Závěr

Přítomni:
Jiří Zajíček
Rudolf Hloušek
Vojtěch Kuba
Marcela Dostálová
Tomáš Grulich - omluven
Lenka Dvořáková
Jiří Burget
Hosté: dle přiložené prezenční listiny
1. Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem dnešní schůze.
Program byl všemi zastupiteli schválen.
2. Druhým bodem schůze bylo jmenování ověřovatelů zápisu. Jmenováni byli:
p. Marcela Dostálová a Ing. Vojtěch Kuba
3 Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Proběhla kontrola usnesení s výsledkem, že usnesení je plněno.
4. Seznámení s výsledkem výběrového řízení:
Dnes proběhlo v budově OÚ výběrové řízení na opravu kaple
V 17. hodin začalo otevírání obálek s nabídkami do VŔ na akci „ Oprava kaple v
Březsku“. Byly doručeny nabídky firem, STAMO Konice (304.925,-), Prostas Prostějov
(219.828,-), BKK STAV Jevíčko (227.772). Nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma
Prostas Prostějov, proto komise vybrala tuto nabídku jako vítěznou. Žádná z firem nebyla
z VŘ vyloučena.
5. Projednání a schválení fin.daru SPCCH
Zastupitelstvo navrhuje poskytnutí finančního daru Svazu postižených civilizačními
chorobami, klub Konice. V tomto klubu je členem i náš spoluobčan, tudíž je vhodné
činnost tohoto klubu podpořit.
Dále pro letošní rok navrhují zastupitelé poskytnutí finančního daru Charitě Konice a pro
Hospic Olomouc. Navrhovaná výše finančních darů poskytnutých z rozpočtu obce:

SPCCH Konice - 200,-Kč, Charita Konice – 2.000,-Kč, Hospic Olomouc – 1.000,-Kč.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
6.

Seznámení s rozpočtovým opatřením
Jedná se rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým bylo nutné zapojit do rozpočtu přijatou
dotaci od KÚOK na vybavení jednotky SDH, částka 5.000,-Kč.
Zastupitelé berou na vědomí.

7.

Došlá pošta + 8. Různé
- starosta seznámil zastupitele s dopisem od A.S.A. Litovel– sdělení termínů
podzimního sběru velkoobjemových a nebezpečných odpadů..
- obec obdržela zprávu s výsledky rozborů sedimentu z rybníka. Rozbor provedla
akreditovaná laboratoř Litolab s výsledkem, že vzorky potřebné normy splňují.
- byly doručeny 3 nabídky na opravu hromosvodu na budově OÚ:
Petr Polák – 27.481,- bez DPH, fa Ignor – 42.535,- bez DPH, Jan Zapletal – 36.874,bez DPH. Starosta zajistí objednávku opravy u firmy, která nabízí nejnižší cenu, tj.
f. Petr Polák.
- v nejbližších době budou v obci instalována 3 dopravní zrcadla na exponovaných
místech v zatáčkách u OÚ, u křižovatky k pneuservisu a u domu pana Zajíčka.
Celou akci zajišťuje firma Dalsiko z Prostějova, která si zajistí projekt i veškerá
povolení. Zrcadla bude i montovat. Umístěním těchto zrcadel se bezesporu zvýší
bezpečnost občanů i dopravního provozu v obci.

9. Různé, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.
Členové zastupitelstva chtějí s konečnou platností rozhodnout o budoucnosti projektu
na vybudování větrné elektrárny v katastru obce. Po proběhlé diskusi o celém záměru
větrných elektráren bylo hlasováno, zda výstavbu případně povolit, nebo ne.
Hlasování pro udělení souhlasu:
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 2
Proti – 3 Zdržel se – 1
Zastupitelstvo zamítlo záměr vybudování větrné elektrárny v katastru obce.
10. Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu
11. Závěr
Nebylo dalších připomínek, proto starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi
v 19:45 hod. ukončil.

……..…………………………
……………………………………
ověřovatelé zápisu
………………………………….
starosta
Zapsala: L. Dvořáková

