Zápis
z 15. schůze zastupitelstva obce Březsko, konané dne 22. 1. 2016 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program schůze:
l. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
4. Projednání a schválení návrhu uzavření smlouvy s Odborem dopravy Konice
5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na vybavení JSDH
6. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci do POV Ol.kraje
7. Došlá pošta
8. Různé
9. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
10. Závěr

Přítomni:
Jiří Zajíček
Rudolf Hloušek
Vojtěch Kuba
Marcela Dostálová
Tomáš Grulich
Lenka Dvořáková
Jiří Burget - omluven
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. Tomáš Grulich
3 Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Proběhla kontrola usnesení s výsledkem, že usnesení je plněno.
4. Projednání a schválení návrhu uzavření smlouvy s Odborem dopravy Konice
Podle nového znění zákona v § 40 odst. 5 zákona č. 37/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění, projednávají povolování staveb na místních komunikacích obce. Protože k této nové agendě je zapotřebí vyškolený pracovník, kterým
naše obec ovšem nedisponuje, je nutné co nejdříve uzavřít na tuto činnost veřejnoprávní
smlouvu s nejbližším pověřeným úřadem, pro nás to znamená s Městem Konice. Město
Konice má celý odbor zabývající se touto činností i s dostatkem vyškolených pracovníků.
Pro zajištění bezchybného vyřizování této agendy, starosta předkládá zastupitelům návrh
smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu odboru
dopravy. Zastupitelé se seznámili s jejím zněním a souhlasí s uzavřením.

Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
5. Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na vybavení JSDH
V únoru letošního roku, bude opět možnost požádat o Příspěvky na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí z rozpočtu Olomouckého kraje.
Starosta žádá zastupitele o schválení podání této žádosti. Zastupitelé souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0

6.

Projednání a schválení podání žádosti o dotaci do POV Ol.kraje
V roce 2016 bychom rádi vyměnili okna na KZ ze strany od silnice. Na tuto akci by byla
možnost požádat o dotaci do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, dotační
titul 1- Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, který zahrnuje v bodu b) opravu
staveb v majetku obce.
Proto starosta požádal zastupitele o sdělení, zda s touto opravou souhlasí a zda souhlasí s podáním žádosti o dotaci. Zastupitelé souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0

7. Došlá pošta
- nabídka firmy Geomorava, s.r.o. na zpracování pasportu místních komunikací,
včetně chodníků a dopravního značení a zapracování tohoto pasportu do
mapového portálu obce Březsko. Vzhledem k tomu, že k většině dotačních
příležitostí jsou pasporty potřeba, starosta navrhuje, nechat jej zpracovat.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
-

starosta seznámil zastupitele s obdrženým návrhem smlouvy na vypracování
projektové dokumentace na revitalizaci zeleně v obci. Zastupitelé souhlasí s
uzavřením této smlouvy.

Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
-

žádost Spolku Lungta o vyvěšení Vlajky pro Tibet dne 10.3.2016.
Po diskusi na toto téma zastupitelé žádost zamítli.

Zastupitelé hlasovali:
Pro – 0
Proti – 6 Zdržel se – 0
-

podatelna obdržela 2 žádosti o odkoupení části pozemku č. 946/1, určeného
k výstavbě rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se stále ještě dořešují
možnosti přístupové cesty s vlastníky sousedních pozemků, pozemek ještě
není zcela připraven k prodeji. Zájemcům bude sděleno, že jejich žádosti
evidujeme až do doby, kdy bude záměr prodeje vyvěšen na úřední desce
a bude následovat samotný prodej.

-

starosta seznámil zastupitele s nabídkou firmy zabývající se VO
Nabízí trafa do VO, která by měla zajistit delší a úspornější provoz VO.
S touto nabídkou se zastupitelé podrobněji seznámí a své stanovisko sdělí na
některém z příštích zasedání.

8. + 9. Různé + Dotazy, podněty, připomínky členů zastupitelstva
- projekt obnovy dopravního značení a jeho výměna v centru obce, na základě
tohoto projektu. Další výměny značení budou pokračovat v příštích letech.
- nechat vypracovat studii na opravu domku č.11 ve dvoře OÚ, který by se po
opravě měl stát technickým zázemím, dosud je využit jen málo, z důvodu
špatného stavu budovy.
- projekt na vybudování nového chodníku na Vinohrádek.
- výsledek Tříkrálové sbírky = v naší obci bylo vybráno 12.478,- Kč.
- návrh Ing. Kuby na zvýšení měsíční odměny starostovi. Starosta v současné
době pobírá odměnu ve výši 10.000,- brutto. Vzhledem ke stále vzrůstající
náročnosti výkonu této funkce, je třeba dobrou práci starosty náležitě ocenit.
Zastupitelé souhlasí se zvýšením jeho odměny na 12.000,- brutto/měsíčně,
počínaje od 1.2.2016.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 6
Proti – 0 Zdržel se – 0
-

-

upozornit silniční správu, že se propadá mostek u domu p. Mičové a tím ohrožuje stav naší kanalizace, kdy hrozí její poškození a hlavně ohrožuje bezpečnost
silničního provozu.
příští zasedání 26.2.2016 v 18.hodin.

10. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi v 19:30 hod. ukončil.
Usnesení
Usnesení je samostatnou přílohou zápisu.

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

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

