Zápis
z 12. schůze zastupitelstva obce Březsko, konané dne 30. 10. 2015 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program schůze:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Projednání a schválení přijetí dotací na přípravu JSDH a kapli
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro JSDH
Projednání a schválení smluv o výpůjčce na kompostéry
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5/2015
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2015
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:
Ing. Vojtěch Kuba a p. Marcela Dostálová
3 Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Proběhla kontrola usnesení s výsledkem, že usnesení je plněno.
4. Projednání a schválení přijetí dotací na přípravu JSDH a kapli:
Starosta seznámil zastupitele s informací, že obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotací
- na odbornou přípravu členů JSDH ve výši 800,- Kč od KÚOK
- na opravu kaple ve výši 159.440,- Kč od MMR
Zároveň zastupitele požádal o schválení přijetí těchto dotací
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0

5. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro JSDH
Starosta dále seznámil zastupitele se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Březsko
a KÚOK na přijetí výše uvedené dotace na odbornou přípravu členů JSDH.
Zastupitelé s jejím zněním souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
6.

Projednání a schválení smluv o výpůjčce na kompostéry
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním smluv, které musí být uzavřeny s občany, na
bezplatnou výpůjčku kompostérů. Zastupitelé se zněním smluv souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0

7.

Seznámení s RO č. 5/2015
Starosta předložil zastupitelstvu schválené RO č. 5/2015 a seznámil je s jeho obsahem.
Jednalo se o drobné úpravy a přesuny pro udržení vyrovnaného čerpání rozpočtu.

8. Projednání a schválení RO č. 6/2015
Vzhledem ke skutečnosti, že obec obdržela rozhodnutí o přidělení dotací na opravu kaple
a na JSDH je třeba tyto příjmy a související výdaje zapojit do rozpočtu.
Dále je třeba zapojit částky určené na nákup kompostérů, štěpkovače, nosiče kontejnerů a
samotných kontejnerů. Další položkou, která je nutná zapojit do rozpočtu, je částka
určená na opravu rybníka, která v současnosti probíhá. I v tomto RO budou provedeny
drobné úpravy a přesuny nutné k zachování vyrovnaného rozpočtu.
Zastupitelé s navrženým rozpočtovým opatřením souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0

9. + 10. + 11 Došlá pošta, Různé, Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
V došlé poště je žádost pana Patrika Poláka o dočasné odstranění sloupu veřejného
rozhlasu, za účelem stavebních prací na pozemku pana Poláka. Po ukončení prací bude
veřejný rozhlas uveden do původního funkčního stavu – vyřeší starosta, zastupitelé berou
na vědomí.
Další položkou v došlé poště je žádost Sokola Konice o finanční příspěvek.
Zastupitelé žádost prodiskutovali a následně zamítli.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 0
Proti – 6 Zdržel se – 0
12. Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu
13. Závěr
Nebylo dalších připomínek, proto starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi
v 19:45 hod. ukončil.

……..…………………………
……………………………………
ověřovatelé zápisu

………………………………….
starosta
Zapsala: L. Dvořáková

