z20" zasedáníZastupitelstva obce Erantice,
{Jsnesemí
dne 5. září 20tr.8od 1.8.00hodůnv donrěslužebv Eranticích
komaného
1. ZO bere na vědomí
plněníusneseníz minuléhozasedáníZo
20l3lI8
20lI0l1B sdělenístarostyobce kžádosti nájemnílďbýových domůč.p.I24, 125 vk.ú.
Radim ohledně prodeje těchto b1.tovychdomů v k.ú. Radim od spÚ Čn
(viz.přílohazápisu- odpověď k Žádosti)
(přílohasoučástizápisu)
opatřeníč,.212018
20lIIlIB rozpočtové
výboruZo ďIe$ 119zákonač.i28l2000Sb.
20/13lI8 zápis kontrolního
20116/18 prilohy ke Zptávéo uplatňováníÚzemního plánu Brantice v upiynulémobdobí
(dáiejen ,,zptávď,): - Důvodovouzprávl (přílohač.1)- Vyhodnocenívyjádření,
připomíneka podnětůk návrhu Zprávy o uplatňováníúzemníhoplánu Brantice
(příiohač.2)
i
20120/18 dopispana

2. ZO schvaluje
20|I/IB předloženýproglam 20. zasedánízasfupitelstvaobce
členynávrhovékomise, ověřovatelézápisu a zapisovateledle podanéhonávrhu
20l2lIB
prodej
pozemkup,čl.649v k.ú.Radim u Brantic
2014/18
za cenu6o,-Kč,lfi?
za
20l5/IB prodejpozemkup.č.1999 v k.ú.Brantice
cenu 60,. Ké/m"
2016118 prodejpozemkup.č:,t307/7 v k.ú.Brantice
' zacenu25O,-Kčlm2
2017lIB zámět na prodejnemovitostip.č,.I37lI v k.ú.Radim u Erantic
20lB/1B zámérna prodejpozemkup.č,.40112v k.ú.Brantice
20l9lIB řešenísituace v lokalitě b1tových domůR.adim é.p. l24, č.p. 125 (viz. příloha
zápisu - odpověď k žádosti)
zápisu)
20lI2lIB iozpoótováopatřeníč.3l20t9k 5.9.2018(přílohaje součásti
4 pracovníchmíst na veřejně
z)l14l18 podánížádostina Úřad práce Bruntál na vy|voŤení
prospěšné
práce
na
rok
2019
,
20ll5ll8 a) vnávaznostinausnesení$ 55 odst. 1avsouladu sustanovením$ 47 odst.5
plánovránía stavebníhořádu (stavebnízákon),
zákonaě. 78312006Sb., o územnÍm
v platnémznění (dále jen ,;stavebníhozákona*)Zptávu o uplatňováníUzemního
plánu Brantice vuplynutém období b) vsouladu sustanovením$55a a $55b
,
stavebního zákona pořízení Změny č. 1 Uzemního plánu Brantice zkráceným
způsobemc) vnávaznosti na ustanovení$ 47 odst.l stavebníhozákona, jako
urěenéhozastupitelepři pořizování změny ě. Uzemníhoplánu Brantice- starostu
obce Brantice d) v souladu s ustanovením$ 6 odst. 6 písm.b) stavebníhozikona
žádostobce o zajištěnípořízeníZměny ě. 1 Uzemníhop1ránuBrantice, obecnÍm
uřademobce s rozšířenoupůsobností,
tj. MěstslcýmúřademKrnov.
20lI7l18 uzavŤítdarovacísmloul-u sTJ Sokol Radim z.s. Ítaherní prvlry dětskéhohřiště
v areáluTJ SokolRadim z.s. v ceně 95137.46Kč

z
20118/18dle nové právníúpravyprávních poměrůa odměňováníčlenůzastupitelstva obce

dle zákona o obcíchsúěinnostíod 1.1.2018a to: dvojnásobekstávajícícelkové
výše odměny.vykonávajícífunkce za měsíc, kterou stanoví prováděcí právní
předpis uvolněnémua neuvolněn1ýmčlenůmzastupitelstvaobce jejich stávající
celkovévýšeodměny zamésíc zap|nění významnýchúkolůobce při pořádríní
družbas obcí Sedliště,
kultumě spoleěenskýchakcí (ples obce, setkánídůchodců,
letní slavnosti,ukoněeníprazdninatd.),sportovníchakcí (tumaj vtenise, stolním
tenise, Mikroregion Krnovsko -Hry bez hranic)
20/19/18Řád veřejnéhopohřebištěBrantice

,/.
Vladimír Dofe!{/

Ing.V

Vyvěšeno
dne:
Sňabdne:

za spřávtmt

CNI ÚŘan

93 BRANTICF

Bruntá]

(
\

