Výpis ze schůze OZ konané dne 11. 12. 2019
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Program schůze
2. Zapisovatelku a ověřovatele zápisu
3. Rozpočet obce na rok 2020
4. Rozpočtové opatření č. 9/2019
5. Převedení z oprav VO do technického zhodnocení ve výši 373 000 Kč
6. Obnovu společenské místnosti
7. Stavební dokumentaci a využití obecních pozemků pro stavbu poldru I-Pfaffovi a poldru II-Petirovi
8. Kupní smlouvu na nákup p.p.č. 2351/3 k. ú. Brzice za celkovou kupní cenu 1200 Kč
9. Smlouvu o dlouhodobé výpůjčce části p.č. 1063/1 k.ú. Brzice
10. Záměr prodeje části p. p. č. 1063/1 k. ú. Brzice a p. p. č. 286/1 o výměře 1043 m2, p.p.č. 2317 o
výměře 468 m2 a p.p.č. 2318 o výměře 76 m2 v k.ú. Brzice
11. Příspěvek do veřejné sbírky pomoc obci Bublava ve výši 5000 Kč
Obecní zastupitelstvo projednalo:
1. Žádost p. Rudolfa Denygra o odprodej části p.p.č.973/1 o výměře 326 m2
2. Žádost p. Leoše Leska o odprodej části p.p.č.973/1 o výměře 233 m2
3. Žádost manželů Jindrových o odprodej části p.p.č.973/1 o výměře 196 m2
4. Žádost p. Kudrnáče Petra o odprodej části p.p.č.974/3 a 974/1
Informace obecného charakteru:
1. ÚP Brzice – seznámení s průběhem realizace ÚP
2. Obec Chvalkovice převezme darem část hřbitova ve Chvalkovicích
3. Chodník Brzice 409 000 Kč dle plánu překročen o 20 787 Kč
4. Kaple Brzice – termín realizace – jaro 2020
5. Seznámení s naplněním rozpočtu roku 2019
6. Navrhované změny katastrálních hranic KPÚ Proruby
Diskuze:
- Dotaz na termín schůzky
- Dotaz ohledně poldru
- Dotaz na odkup pozemků, dosypání krajnic na Prorubech, informace o vyhlášení programu
státního fondu
- dotaz na předání silnice do Brzic do hlavní silnice a vyhrnování
- upozornění na zničené značky hranic, výzva k zpoplatnění přestupkového řízení
- dotaz na výši částky za přestupkové řízení
- zhodnocení rekonstrukce propustku u křížku na Prorubech
- diskuze o přestupkovém řízení na Prorubech

Zápis pořízen 11. 12. 2019

Ověřovatelé zápisu: p. Tomáš Štěpánek a p. Jaroslav Kuna

