USNESENÍ č. 16 zastupitelstva obce Březnice
- z řádného zasedání dne 18.09.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
01-16-13 Zápis z jednání ZO č. 15. ze dne 05.06.2013
02-16-13 Změnu č. 1 rozpočtu obce Březnice na rok 2013
03-16-13 Rozpočtový výhled obce Březnice 2014 - 2019
04-16-13 Smlouvu č. 1030010465/003 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu k obecnímu pozemku p.č. 735 v k.ú.
Březnice u Zlína se společností E.ON Distribuce, a.s.
05-16-13

Vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku p.č. 564 v k.ú.
Březnice u Zlína na náklady žadatele
Vyvěšení záměru obce prodeje nemovitého majetku dle zákona č.
128/2000 Sb. § 85 písm. a) - parcela č. 929 v k.ú. Březnice u Zlína
(ostatní plocha) o výměře 172 m2, a pozemku p.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.

06-16-13

Příspěvek obce Březnice Zlínskému kraji na dopravní obslužnost ve výši
85,- Kč na jednoho obyvatele s platností od 01.01.2014

07-16-13

Nabídku společnosti SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. na rozšíření
programové nabídky kabelové televize – instalace digitálního multiplexu 7

08-16-13

Mandátní smlouvu se společností MCI SERVIS, s.r.o., Zlín na výkon
zadavatelských činností (zpracování výběrového řízení na dodavatele)
akce “Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“

09-16-13

Smlouvu o dílo s panem Miroslavem Urbancem, Březnice 356 na
provádění zimní údržby místních a účelových komunikací v obci Březnice

10-16-13

Smlouvu o dílo se společností TESP Contract, s.r.o., Vsetín na opravy
vstupních prostor administrativní budovy OÚ a MŠ

13-16-13

Zakoupení vozidlové radiostanice MOTOROLA GM 340 pro jednotku
SDH

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
05-16-13 Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 1963/1 a části obecního pozemku
1950/1 v k.ú. Březnice u Zlína

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
11-16-13

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Březnice provedené Krajským
úřadem Zlínského kraje předložené J. Mišákovou, členkou rady obce

12-16-13

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

Počet přítomných

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

omluvených ...................

Usnesení bylo schváleno

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

Návrhová komise: M. Polášek, A. Chlud, M. Menšík

………………………
místostarosta

………………………
starosta

