Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Horní Brusnice
Datum konání: 17.5.2017 od 17:00 hod.
Přítomni:

Jiří Vojtíšek
Lukáš Sychra
Lukáš Plch
Milena Špůrová
Mgr. Petra Vondroušová
Jiří Šimko
Svatopluk Robek

Program:

Zahájení zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatel: Petra Vondroušová
Ověřovatelé: Jiří Šimko
Svatopluk Robek

Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva
Žádosti:
1. Rozpočtová změna
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č.2, které je přílohou tohoto
zápisu. Schválení příspěvku na veřejně prospěšné práce, příspěvek na kapličku.
Hlasování: pro 7/ proti 0 / zdrželi se 0
2. Projednání a schválení cenové nabídky na zhotovení fasády Kulturního domu - sál
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh včetně nabídkových cen na zhotovení jižní stěny
sálu kulturního domu. Zastupitelstvo obce projednalo navržený investiční záměr a zhodnotilo
došlé rozpočtové nabídky na zhotovení. Zastupitelstvo schvaluje došlou nabídku a pověřuje
starostu podepsáním smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7/ proti 0/ zdrželi se 0
2. Nabídka daru obci Horní Brusnice
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s předmětnou nabídkou daru ze dne 9.5.2017
podanou vlastníkem pozemkové parcely č. 2376. Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo
obce s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením, jejichž součástí je výstavba
plánované přístupové komunikace. Tato výstavba přístupové komunikace byla podmíněna
s ohledem na řádné zajištění přístupu k novým záměrům stavebníků v dané lokalitě a za
těchto podmínek zastupitelstvo obce schválilo vymezení zastavěného území, opatřením
obecné povahy, kterým je vymezeno zast. území. Obec Horní Brusnice nabídku za
současného stavu nepřijímá a navrhuje s celou záležitostí seznámit současného majitele
pozemkové parcely.
Hlasování: pro 0 / proti 5/ zdrželi se 2
3. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Zastupitelstvo obce stanovilo komisy, která provede místní šetření. Složení komise: Jiří
Šimko, Lukáš Plch, Jiří Vojtíšek
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4. Úhrada dlužného nájemného
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s došlou žádostí na úhradu nájemného za rok 2016
za pronajatou část pozemkových p.č. 844/4 a 848, kde je studna písník, která slouží jako zdroj
pitné vody pro zásobování obce pitnou vodou. Na zasedání byla předložena panem Jiřím
Šimkem nabídková cena 1500,- Kč/m2 za nezbytnou část pozemkových parcel. Zastupitelstvo
bere na vědomí podmínky prodeje této parcely vlastníků pana Jiřího Šimka a paní Hany
Vimrové, tj. 1.500,- Kč /m2. V případě dalšího nájmu je jimi požadováno nájemné ve výši 8,Kč/m2. Obec vstoupí v jednání s touto nabídkovou cenou i s ostatními vlastníky tohoto
pozemku a zjistí jejich závazný záměr s tímto pozemkem. Nájemné za rok 2016 obec uhradí.
V rámci diskuze bylo diskutováno:
Finální podoba programu letních slavností konaných dne 17. 6. 2017.
Aktuální stav projektu budování Kostelní cesty.
Stav střechy Myslivecké chaty a potřeba její opravy, aby nedocházelo k dalšímu zatékání.
Usnesení:
1) Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2; hlasování (7,0,0).
2) Zastupitelstvo schválilo na cenovou nabídku na zhotovení jižní stěny sálu kulturního
domu a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo; hlasování (7,0,0).
3) V záležitosti kácení dřevin stanovilo zastupitelstvo obce komisi. Bude provedeno
místní šetření.
4) V záležitosti pozemkových p.č. 844/4 a 848 bude nájemné za rok 2016 uhrazeno a
starosta obce vstoupí do jednání s majiteli pozemku o jeho odkoupení .
5) Datum konání příštího Zastupitelstva obce: 14. 6. 2017 v 17:00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Starosta ukončil zasedání v 18:30 hod.
Zapsala: Petra Vondroušová
Ověřovatelé zápisu:

……………………….
Svatopluk Robek

……………………..
Jiří Šimko

….…………………
Jiří Vojtíšek
Starosta

......................................
Mgr. Petra Vondroušová
Místostarosta
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