Brněnec

oBEc BRNĚNEc

- Moravská Chrastová 77
569 04 Brněnec

Usnesení z obecní rady ě. 9/2018 z 17.7.2018
Rada obce Brněnec schva1uje:
la) jednání Ro dne 11 .1.20L8 v před1oženém znění
3a) přídělení bytu č.xx, MCH čp.xxx,p. xxxxxxxxxxxxx
3b) přidělení bytu č.xx, Brněnec čp.xx'p. xxxxxxxxxxxxxxx i
3c) přiděIení bytu č.xx, Brněnec čp.xxxrp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3d) přidě1ení bytu č.xx, Brněnec čp.xx'p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3f) Cena kotle bude rozpočítána vŽdy na 15 ]et do nájmu a to i v případě nového nájemníka
bytu
39) v}tmaIbu chodeb a opravu vchodových dveří v bytovém domě Moravská Chrastová čp.76
3h) zaslání Yýzvy k úhradě dfuhu a případně jeho nezaplacení ukončení nájmu p. xxxxxxxxxx'
byt č'xx, M. Chrastová xc
3i) odstoupení od sm1ouvy s p. xxxxx' byt č.xx, Brněnec xx
3j) z důvodu neplacení nájemného výpověď p. xxxxxxxx z bytu č.xx, Brněnec xx
4a) Příkazní sm]ouvu na administraci projektu ,,Domácí kompostéry a štěpkovačpro Brněnec"
s firmou Egrant, S.ř..r Veverkova L343/1-,500 02 Hradec KráIové, zastoupenou Ing. Zdeňkem
Bednářem

5a) Smfouvu č.18 SoP 0L 4L2L41B2I5, s firmou Čtz Distribuce, Teplická 8'74/B, 4o5 02
Děčín,tČ: 24129o{5, ástóupenou Pav1em Letáčkem, ved' oddělení připojováni
6a) nájemní smfouvu na pronájem p.č.25/La 25/20 v k.ú. tvloravská Chrastová o celkové
v11měře 296 m2 s xxxxxxxxxxx' nar.xxxxxxxx' bytem Moravská chrastová xxx, 569 04 za cenu
t
^
U,

^^ -.Ác/m 2
JU

7a) nájemní smlouvu na pronájem místnosti v 1. patře domu v Brněnci čp.3O o výměře 26 m2
za úče]-emumístěni ku]_ečníks panem xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx' za cenu 50Or- ročně +
spotřeba energiíBrněnec,
Ba) Dodatek č.1 příkazni smfouvy č.6/20L7 s Martinem Vafešem, Na Vějiři 8, 568 02 Svitavy
10a) doporučení starostovi povolit káceni btizy u ev.kostelíčku v období vegetačního
k1idu, z důvodu ohroŽení budovy kosteIa a zabraňování rristu sousední lípy
10c) záměr výpůjčkyklubovny v areá}u koupalíště
11a) ve své kompetenci Rozpočtovéopatření č.6/2078
11c) v rámci rozpočtu souboru úhradu internetového připojení nutného k provozu Ds E.Vojana
p. xxxxxxxxxxxx ve výši 3O0,_ Kč měsíčně
11d) vytvoření Fondu ZŠBrněnec, do kterého budou převáctěny fj_nance ve výši 1,- Kč
z každéhoprodaného obědu na nový konvektomat
11f) č1eny a náhradníky výběrové komise do VŘ na zhotove.ní pro]etku ,,Zateplení kulturního
domu v obci Brněnec":
Č1enové: xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx
'
Náhradníci : xxxxxxxxx' xxxxxxxxxxx/
xxxxxxxxxxxx
Rada obce Brněnec zamitá:
11e) žádost TJ Sokol Březová o povolení k vjezdu aut s žáky z Lavičnéhona tréninky a
fotba1ová uLkání
Rada obce Brněnec ukládá starostovi:
4b) starostovi podepsat smlouvu dfe ušneseni 9/20!B/4b\
5b) podepsat smfouvu d1e usneseni 9/2018/5a)
6b) starostovi podepsat smlouvu dle usneseni 9/2078/6a).
7b) podepsat smlouvu d1e usneseni 9/20L8/1a).
Bb) podepsat smfouvu dle usneseni 9/2078/Ba)
9) podepsat smlouvu d1e usneseni 9/20L8/Ba).
10b) předloŽit zastupitelstvu žádost o odkup p.č. 57l13 v k.ú. Moravská Chrastová
(Hradčany) obcí s tím, Že se jedná o součást širokého problému řešení vlast'nictví pozemků
pod místnimi komunikacemi, kťerý je nutno řešit komplexrrě
11c) projednat se správcem Lidového domu rozsah (stanovení a upřesněni) poskytovaných
s

1užeb

11s) konzultovat problematiku ENERGIE PRo s.r.o s právníky a obcemi se stejnou zkušenos'tí
Rada obce Brněnec bere na vědomí:

3e) Ro bere na vědomí Žádosti o byt
- xxxxxxxxx (není vhodný byt)
- xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
l1b) informaci o přidě}ení dotace na výstavbu a opravy chodniků
Kč

Mgr. ,,Kašpar

starosta

Kozá

obci v p1né výši 20 mi1.
va, místostarosta

