Usneseníze L7. zasedáníZastupite|stvaobce Brantice,
konanéhodne 20. prosince 2ot7 od 18.00 hodin v KD Radim
1. Zo bere na vědomí:
t 7 l 3 l t 7 - p l n ě n íu s n e s e nzí m i n u | é hzoa s e d á nZí o B r a n t i c e
opatřeníč.5/ 20L7 (pří|oha součástizápisu)
t7 / Lo/ L7- rozpočtové
L7/tgl17-zprávu hospodařenípříspěvkovéorganizace zš a MŠ Brantice, příspěvková
zprávuZša MŠBranticeza škol.
organizaceza obdobíod1. 1. 2oL7do 31. 10. 2ot7 a výroční
r.2OL6/2OL7.
výhledna rok zoL9-2o21
MikroregionKrnovskona rok 2018 a rozpočtový
t7l2Ol17+ozpočet
L7l27/t7- rozpočetDSo Loučkana rok 2018.
17l22/77-dopis firmy Consterra s.r.o., Jer|ochovice L2o, FuInek o změně v|astníka
zámeckéhoareálu Brantice.
2.ZA schvaluje:
obce.
programL7. zasedánízastupite|stva
t7 /L/ý- předložený
d|epodanéhonávrhu.
zápisu
a
zapisovate|e
t7/2/t7- č|enynávrhovékomise,ověřovatelé
návrhu. viz.
provizoriumod 1. 1. 2018 do 28' 2,2018 d|e před|oŽeného
t7/4/t7-rozpočtové
p ř í l o h az á p i s u
v k.ú.Radimu Brantic.
t7/6/L7- záměr na prodejpozemkup'č,21.18
koupi vodovodnípřípojky
_77/7/!7. ,
at. poJanéžádostido majetkuobce Branticeza částku84664,00Kč.
v obci Brantice
o dí|oč.o2/o4/2017-Východníchodníky
L7/9h7-dodateksm|ouvy,,Smlouva
- 2. část,Dodatekč.2.,
je součástizápisu)
opatřeník zo, 12' 201.7(pří|oha
17/tl /L7- rozpočtová
starostovi
t7l72/17- příspěvekna úpravuzevnějškuz rozpočtuobce v částce8000,-Kč/rok
sb., zákonao obcích
d|e $80,odst.1a,b, zákonač,99/2oL7
L7/13lI7- inventárníkomise pro ročníinventury majetku obce za rok 2017 dle přílohy
zápisu.
návrhu
L7/t4l17- p|áninventurmajetkuobce na rok2oL7 d|epředloženého
L7/!5/L7-odpis nedokončenéhonehmotného majetku vedeného na účtu042ooL2
p růmysIová zóna Brantice
výdajena rok 2018zš a MŠBrantice,příspěvková
L7lt6,/L7.návrh rozpočtu- neinvestiční
organizace
17/L7/t7. střednědobý výh|ed rozpočtuna rok 2o1g-2o2oZš a Mš Brantice, příspěvková
organizace.
17/t8/L7-opisovýp|ánr. 2ot8zš a MŠBrantice,příspěvkováorganizaceviz. přílohazápisu
ýlTalý.prodejní ceny pozemkůvmajetku obce vk. ú. Branticea k. ú. Radim u Brantic
takto:
m2,ostatnípozemky:60,-Kč/m2.
Prodejnícenu stavebního
Stavebnípozemek:25o . 4oo,-Kčf
sítí.
pozemkustanovízastupite|stvo
obcp dIestavupozemkua vzdálenostiinženýrských
Radimna období
obnovyvodovodůobce Branticea místníčásti
L7/25/t7-,, P|ánfinancování
2009-20t8".

3. ZO neschvaluje:
1
t7/8/t7-náurh na poříze1í změny Územního plánu Brantice navrhovate|em
je
protože návrh na změnu
V rozporu

ustanovení
ne|ze
zákona,neboťdle citovaného
s ustanovením
555 odst.4stavebního
jižúzemním
plochy.
prokázatnemožnost
plánemvymezené
zastavite|né
využít
4. ZO stanovuje:
Zo za výkonfunkceodměnyza měsícv následujících
t7ls/t7-swm neuvolněným
č|enům
-3000,-Kč,
předseda
členvýboru/komisečástkách:
místostarosta-]-2000,-Kč, výboru/komise
odměna bude poskytována
2500,-Kč,
obce bez da|ších
funkci 1500,-Kč.
č|enzastupite|stva
od 1.. L. zo18, V případěnástupu náhradníkana uvo|něnýmandát bude odměna
jednotlivých
poskytována
funkcí
změnvobsazení
ode dne s|ožení
s|ibu.V případěbudoucích
funkce.
budeodměnaposkytována
odednezvolení
do příslušné
5. ZO revokuje:
íč.L6
t7/ 23l t7- usnesen
l 10/08'
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