USNESENÍ č. 18 zastupitelstva obce Březnice
- z řádného zasedání dne 22.01.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
01-17-13 Zápis z jednání ZO č. 17. ze dne 20.11.2013, zápis z mimořádného ZO
č. 3M ze dne 04.12.2013 a zápis z mimořádného ZO č. 4M ze dne
19.12.2013
02-18-14 Změnu č. 2 rozpočtu obce Březnice na rok 2013
03-18-14 Dodatek č. 1 smlouvy č. o/0067/2010/DOP se Zlínským krajem na
zajištění dopravní obslužnosti
04-18-14 Uvolnění částky 1.291.146,- Kč na dofinancování způsobilých výdajů a
zafinancování nezpůsobilých výdajů do výše 924.723,- Kč u projektu
„Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“, který byl
předložen do Regionálního operačního programu Střední Morava,
výzvy č. 40. Zastupitelstvo obce Březnice se dále zavazuje v letech
2013 – 2015 předfinancovat žádosti o platbu max. do výše 4.303.819,Kč a uhradit ze svého rozpočtu provozní výdaje projektu
v předpokládané roční výši 20.000,- Kč, a to minimálně po dobu 5 let
od ukončení realizace projektu, tak aby byla zajištěna jeho udržitelnost.
05-18-14 Nabídku ing. Vítězslava Študenta, Holešov na Výkon technického
dozoru investora a koordinátora BOZP akce “Komplexní revitalizace
centrální části obce Březnice“ a uzavření příkazní smlouvy na výkon
těchto činností
06-18-14 Smlouvu č. 11091396 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního
prostředí
07-18-14 Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.
1210001454/3177 se společností RWE GasNet, s.r.o.
09-18-14 Uvolnění částky 800.000,- Kč na úhradu vlastního (60%) podílu
projektu “Připojení místních komunikací a sousedních nemovitostí k
silnici II/490 v k.ú. Březnice u Zlína a k.ú. Bohuslavice u Zlína“

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
08-18-14 Kulturní a sportovní program obce Březnice na I. pololetí 2014 –
přednesený A. Chludem, předsedou komise kulturní a sportovní
10-18-14 Zprávu z jednání rady obce Březnice mezi XVII. a XVIII. zasedáním
zastupitelstva obce předloženou J. Hutěčkou, starostou
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