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Usneseníz1.8.zasedáníZastupitelstvaobceBranticeu
v Branticích
konanéhod";'8. .ioo"* 2018 od ls.oďnoo v domě služeb
1. 7'obere na vědomí:
18/3lI8. plněníusneseníz minuléhozaseďáníZo
hospodářstvíochystanénovelizaci zátkona
18/1il18 . dopis Českéasociaceodpadového
jejich obyvatel
o odpadech,která má doiad na náklady obce a
úětuve smyslu $158zákona
18l12l]8- odpis ěástlry960,-Kě z evidenceosobníhodaňového
předpisů
ě.z8ol20oď Sb., áaňovýřád, ve znénípozďějších
a MŠBrantice,příspěvková
18/13/i8- vyhlášeníkonkurmího Ťuenínafunkci ředitele Zš
oiganizaces předpokládanýmnástupemk 1.8.2018
obce ve stolnÍmtenise
78ll4l7s. inťornracistarostyobce o VIII. roěníkuturnajestarosty
v KD Brantice dne 17 '2'2078
poslcytováníinformacídle
18/15/1B- výroění zptávttobce Brantice o činnostiv oblasti
20I7
o;6/1'ggg Sb', o svobodnémpřístupuk informacímza rok
zákonač,.1
2. ZO schvaluje:
1B/1i18-předloŽenýprogram18'zasedánízastupitelswaobce
dle podanéhonávrhu
1sl2/t8- ěleny návrhovékomise, ověřovatelezápisu a zapisovatele
náwhu (viz. přílohazápísu)
Iillu/t|- rozpočetna rok 2018 dle předloŽeného
18/5/1B- prodejpozemkup.ě.2118v k.ú.Radim u Brantic
zaceflu 60,- Kě m'
7816118-zámérnaprodejpozemkup.ě.|30717vk.ú.Brantice
(22m2)v k.ú.Branticeve
a ěástpozemkup.č:.45714
1sl7l18-převodpozemkup,č;.45617
na Obec Brantice
,
vlastnictvi opravněneosoby
darovacísmlouvou d1epodanéŽádosti
pozemku 45714Q2m2),46616,
18/8/18- změnudruhuobecnflropozemkup.ě. 45617,ěást
využitímístní
466l11v k.ú.Brantice n.adruh pozemku ostatnípiocha, způsob
komunikace
na rekonstrukcielektroinstalacebudovy (zdravotnístředisko)
18/9/18 - uzayŤítsmlouvu
Branticeě.p.294 s firmou
zacerlu626866r Kč s DPH
Strom
kropenímzamalotr.*torJohn Deere KM 1250od ťrrmy
18/10/18- koupi zametač'es
]''].1'.., ...'
Kě s DPH
Praliaa.s.,Zacenu167791,! '

2
IB/t7lÍ8. úěetní
závěrkuúěetrríjednotky,,ZŠ
aMš Brantice,příspěvkováorganizace.o
a převod zlepšeného
hospodářského
výsledkudo rezervníhofonduve ýši
101480,69Kě zarok2017 a inventarizačnízptávu
o výsledkuinvettarjzaceza rok
2OI7 (viz. přílohazápisu)
18/18/i8- záměrna pachtobecníchpozemkuobceBrantice v k.ú.Brantice:
p.ó. 45/4,4Bl4,4g/3,4gl4, 5612,76/5, rcg/7!, 158/14,158/15,I58lÍ9,i58/31, t58/32,
207lI0, 223/2,262/I, 42813,485/7I'31216,3Í2lI4, 372142,3l2l43, 372/44,3L2l46, 322/|,
325/5,325/6,
33514,335/5,359/2,394/3,395/2,
39513,
504lÍ3,807/8,807/2I,832/6,Í42219,
I422/II, I702l8,^1896|II,1898/3,136119,I385l20, I385l27, I4LI|27, t4IIl28, o celkové
vyměře II3443m'
a v k.úRadim u Brantic:
p.ě. j04/L2, 447/2, 506, 55g/I2, 632, 646, 669/3, 669/4,801/1, 876/4, 890/4, 1282/1,
I342/L3, 149417,7567/4, 1561/22,156I/24, L611/6, 167016,Í670/15,I725lI, 1744/9,
L760/I,1799,o celkovévyměře 95862Íď
pouzejako celek k.ú.Brantice a k.ú.Radim u Brantic
3. ZO stanovuje:
L8/I6/I8 - poěetělenůzastupitelstvaobceBranticev novémvolebnÍmobdobípodle poětu
čienů
zastupite1stva
obceBrantice v koněícímobdobídle $ 68 odst.4 zákona
o obcích(9 členů
zastupitelstvaobce)
PoěetobyvatelobceBranticek 1.1.201B-1369obyvatel.
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Ěvidenčníčíslopísemnosti:

Vyvěšenodne:
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Sňatodne:
Za správnost:
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Ing' VladimÍrMac
místostarost

