Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2011

Zastupitelstvo projednalo :
− žádost TJ Sokol o příspěvek na provoz „B mužstva“ na rok 2011 ve výši
20 000.-Kč a na provoz mládežnických družstev ve výši 20 000.- Kč
4 pro – 6 proti – 0 zdržel se
žádost byla zamítnuta
− žádost p. Petry a Martina Zedníčka, bytem Třebíč, Na Kopcích 362 o prodej p. č.
803/2 (zahrádkářská zahrada) za účelem zřízení zahrady.
0 pro - 8 proti – 2 zdržel se
žádost byla zamítnuta
- žádost p. Mencáka, bytem Myslibořice 211 o pronájem p. č. 3443/1
(louka u Bílého kříže) na zřízení stánku
pro nedostatek informací byla žádost odložena

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
− příspěvek 20 000 Kč na provoz „B mužstva“ a mládežnických družstev na r. 2011
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se
-

zveřejnění záměru na obsazení míst na veřejně prospěšné práce , přihlášky do 31. 3. 2011
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Zastupitelstvo bere na vědomí:
− nové skutečnosti ohledně směny pozemků mezi p. Horákovou Kamilou , p. Čaňkem
Jaroslavem, p. Pokorným Karlem a obcí, zejména zástavní právo k pozemku p. Horákové
Kamily
− návrh vyhlášky o odpadech, vydání celoročních známek na odpadové nádoby, dopis do
domácností ohledně třídění odpadů a činnosti obecního úřadu
− podmínky pro přijetí na veřejně prospěšné práce na rok 2011
− situaci v bytovém družstvu „Horácko“
− činnost obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva
− výtěžek Tříkrálové sbírky v obci 12 711 Kč
10 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Zastupitelstvo uložilo starostovi:
− vyřešit vlastnictví pozemku pod ubytovnou
− svolat jednání mezi p. Horákovou, p. Čaňkem Jaroslavem , p. Pokorným a obcí ohledně
směny pozemků
− po konzultaci s p. Okřinou z Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
připravit návrhy nových vyhlášek
− oslovit p. Mencáka, aby upřesnil svou žádost o pronájem p. č. 3443/1
− oslovit právníka ohledně situace v bytovém družstvu
Zastupitelstvo odložilo na pozdější dobu žádost TJ Sokol o údržbu travnatého hřiště - sečení, včetně
nákupu pohonných hmot vzhledem k tomu, že dosud není potvrzeno, zda a na jak dlouhou dobu
budou na obci pracovníci na veřejně prospěšné práce.
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