USNESENÍ č. 17 zastupitelstva obce Březnice
- z řádného zasedání dne 20.11.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
01-17-13 Zápis z jednání ZO č. 16. ze dne 18.09.2013
02-17-13 Rozpočtové provizorium obce Březnice na 1.-3. měsíc 2014
03-17-13 Záměr obce prodat nemovitý majetek dle zák. č. 128/2000 Sb. § 85 písm. a)
na základě přijaté žádosti Zdeňka Mališky, Březnice 205 a Michaely
Hladilové, Dolnoveská 97, Dolní Ves, Fryšták - parcela č. 929 v k.ú.
Březnice u Zlína o výměře 172 m2 a parcela č. 2781/2 v k.ú. Březnice u
Zlína o výměře 126 m2, za cenu 30,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady
spojené s uvedeným záměrem.
Vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 934 v k.ú.
Březnice u Zlína v souladu s žádostí, na náklady žadatele.
04-17-13

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zrušení OZV obce Březnice č.
2/2003 o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

05-17-13

Zachování současné výše místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících v k.ú. obce Březnice – stanoveného
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012

08-17-13

Dodatek č. 1 k dohodě o společném postupu při přípravě a realizaci stavby
Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice č. 28/13 se Zlínským krajem a ŘSZK

09-17-13

Nabídku společnosti MCI SERVIS, s.r.o., Zlín na výkon zadavatelských
činností akce “Chodníky v obci Březnice - úsek podél II/490 u pálenice a
Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“

13-17-13 Časový plán jednání zastupitelstva obce na rok 2014

Zastupitelstvo obce jmenuje:
06-17-13 Členy komise výběrového řízení akce „Komplexní revitalizace centrální části
obce Březnice: Komise otevírání obálek: Dědek Karel, Štěpáník Vojtěch,
Kroupová Markéta, náhradnice: Mišáková Jindra
Hodnotící komise: Hoffmann Karel, Vavruša Radim,
Mišáková Jindra, náhradnice Klacková Helena
07-17-13

Členy inventarizační komise obce Březnice v souladu s § 29 a § 30 zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví: Mach Petr, Vavruša Radim, Polášek Milan,
Mišáková Jindra, Valouch Karel

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10-17-13 Zastavovací studii lokality “Višňový sad“ předloženou Ing. V. Štěpáníkem
11-17-13 Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2013 předloženou P. Machem,
předsedou kontrolního výboru
12-17-13

Zprávu o provedené kontrole hospodaření v obecním lese předloženou J.
Hutěčkou, starostou

14-16-13

Zprávu z jednání rady obce Březnice mezi XVI. a XVII. zasedáním
zastupitelstva obce předloženou J. Hutěčkou, starostou

Počet přítomných

.............

omluvených ...................

Usnesení bylo schváleno

…………… hlasy zúčastněných
……………. bylo proti
……………. se zdrželo hlasování

Návrhová komise: R. Šalena, V. Štěpáník, M. Heryán

………………………
místostarosta

………………………
starosta

