Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Brod nad Dyjí
c. 7/2011 konaného dne 4.11.2011
Prítomni:

Kolaja Petr, Ing. Norková Pavla, Konýcek Petr, Divoký Petr, Kalianko Karel,
Cemek Ladislav, Ing. Janoušková Michala, Divoký Petr

Omluveni:
Zahájení: 18:00 hod v obradní síni Obecního úradu Brod nad Dyjí

1. Zaháiení
Jednání obecního zastupitelstva zahájila Ing. Norková dále jen starostka obce.
Starostka vznesla dotaz na overovatele zápisu z minulého zasedání, zda uplatnují námitky ci
pripomínky k predmetnému zápisu. Nestalo se tak, zápis byl schválený.
Za zapisovatele starostka navrhla p. Kalianka jako overovatele zápisu p. Kolaju ap. Konýcka.
Nikdo z prítomných neuplatnil jiný návrh.

Navrhovaný program:

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Pozemky
Rozpoctové opatrení 4/2011
Ruzné a diskuse
Záver

Usnesení c. 7/2011/1
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí schvaluje p. Kalianka jako zapisovatele, p. Kolaju a
p. Konýcka jako overovatele zápisu pro dnešní zasedání. Soucasne schvaluje
navrhovaný program dnešního zasedání.
Hlasování:
Pro : 7 proti:

O

zdržel se : O

2. Pozemky
a) Žádost o vyjádrení k projektu na výstavbu vinného sklepa na pozemku p.c. st. 225
v k.ú. Brod nad Dyjí a žádost o odkoupení pozemku ve výmere 170 m2 - žadatel pan
Milan Komárek, Vranová 141
b) Na základe osobní návštevy pana Reháka na Obecním úrade byl pan Rehák
informován o usnesení ZO ve veci jeho žádosti o prodej pozemku p.c. 18/3 v k.ú. Brod

nad Dyjí - ZO neschvaluje prodej, pouze možný pronájem. Pan Rehák má zájem
pozemek si pronajmout za úcelem zahrada - ovocný sad na zaužívané cásti pozemku.
c) Manželé Kucerovi predkládají GP na prodej pozemku p.c. 61/61 o výmere 14 m2 dle
predchozího schválení za. Návrh - zverejnit zámer o prodeji predmetného pozemku.
d) Predložena smlouva o právu stavby s paní Jirinou Krivánkovou ve veci vodovodní
prípojka a vodovodní šachta, prípojka NN, komunikacní napojení za úcelem stavby
RD na základe schváleného prodeje pozemku na stavbu RD.

Usnesení c. 7/2011/2
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí
a) Navrhuje provést místní šetrení s panem komárkem a geodetickou firmou,
kterou osloví prímo pan Komárek. Místního šetrení se budou úcastnit alespon 2
clenové zastupitelstva obce. Pan Komárek predloží návrh GP na další zasedání
ZOo Pokud bude GP vyhovující, nebude mít ZO námitky proti prípadnému
prodeji pozemku za úcelem stavby nástavba vinného sklepa.
b) Schvaluje zverejnit zámer o pronájmu cásti pozemku p.c. 18/3 v momentálne
zaužívané výmere za úcelem zahrada ovocný sad. Podmínkou výsadby ovocných
stromu bude hranice polovicní výmery celého pozemku.
c) Schvaluje zverejnit zámer o prodeji pozemku p.c. 61/61 o výmere 14 m2•
d) Schvaluje smlouvu o právu stavby s paní Jirinou Krivánkovou.
Hlasování:
Pro: 7 proti:

O

zdržel se : O

3. Rozpoctové opatrení 4/2011
Predložen návrh rozpoctového opatrení.

Usnesení c. 7/2011/3
Zastupitelstvo obce Brod nad Dyjí
Schvaluje rozpoctové opatrení 4/2011 dle predloženého návrhu.po úprave rozpoctu
budou cinit rozpoctové príjmy vcetne financování príjmu 5.669.700,-Kc, rozpoctové
výdaje 5.669.700,-Kc.
Hlasování:
Pro: 7 proti:

O

zdržel se : O

4. Ruzné a diskuse
a) Starostka informovala o získání dotace v rámci projektu Bezpecne na Mikulovsku, o
kterou obec požádala prostrednictvím sdružení DSO Mikulovsko. Jedná se o umístení
zrcadla do neprehledné zatácky smerem na Pasohlavky a umístení 2 ks zpomalovacích
retardéru na spodní ulici pred MŠ a za križovatkou. Retardéry sníží rychlost
projíždejících aut - dle požadavku obcanu. Celková cena uvedených bezpecnostních
prvku: 29. 114,-Kc, dotace: 17.363,59, doplatek obce (zaokr): 11.751,-Kc.
b) Diecézní charita Brno, oblastní charita Brec1av žádá o financní podporu na zajištení
projektu své cinnosti v oblasti pomoci potrebným lidem.

c) Starostka informovala o podání dvou žádostí na SZIF na Rekonstrukci OÚ a Obnovu
verejného prostranství.
d) Nabídka spolecnosti financezHn na odkup akcií Ceské sporitelny ve vlastnictví obce za
cenu 400,-Kc/akcie, obec vlastní 200 ks akcií.
e) Predloženo vyúctování financního daru obce Asociaci - klub PAPRSEK a podekování
za tento dar.
f) Na základe žádosti obce o Jednoduchou pozemkovou úpravu, lokalita" U sklepu" a
po zpracování souhlasných stanovisek bylo obci sdeleno Pozemkovým úradem
Brec1av, že naší žádost shledal jako opodstatnelou a zahájil potrebné úkony k rízení.
Zahájení projekcních prací predpokládá Pozemkový úrad v roce 2012.
g) Informace k žádosti o dotaci na projekt" Kanalizace a COV Brod nad Dyjí" - nyní
v zásobníku projektu. OPŽP požádal obec o vyjádrení k definovaným bodum v žádosti
OPŽP. Predložena Mandátní smlouva na výberové rízení" Kanalizace a COV Brod
nad Dyjí" se spol. POIONS S.r.o.
h) Žádost o zaslání vyjádrení k akci" VD Nové mlýny - obnova pozorovacích vrtu"
i) ÚP obce návrh pro jednání s dotcenými orgány.

Jsnesení c. 7/2011/4
~astupitelstvo obce Brod nad Dyjí
a) Schvaluje prijetí dotace na projekt " Bezpecne na Mikulovsku" ve výši
17.363,59, doplatek obce (zaokr): 1l.751,-Kc.
b) Schvaluje financní dar ve výši 1000,-Kc na Diecézní charita Brno, oblastní
charita Breclav.
c) Bere na vedomí
d) Neschvaluje prodej akcií Ceské sporitelny.
e) Bere na vedomí
t) Bere na vedomí
g) Schvaluje pokracování v žádosti o dotaci na KANALIZACI a schvaluje mandátní
smlouvu c. VR/11/44.
h) Nemá námitek proti zamýšlené akci.
i) Bere na vedomí
Hlasování:
Usnesení c. 7/2011/4/a),c),d),e),t),g),h),i)
Pro : 7 proti: O zdržel se : O
Hlasování:
Usnesení c. 7/2044/4/b)
Pro: 6 proti: O zdržel se : 1
Diskuse:
Ing. Janoušková - spodní ulice, problém s parkováním kamionu - nákladních aut, velkou
tonáží se nicí obecní komunikace- návrh rešení: zjistit možné umístení znacek
Pan Cemek - detské hrište - deti vybíhají z kroví - nebezpecí projíždejících vozidel - návrh
rešení: oplocení hrište
Pan Janoušek - údržba rybníka v zime - odstranení porostu - návrh rešení: poseckat do jara,
poté bude rybník dle povolení Agentury ochrany prírody zarybnen
Pan Sýkora - dotaz na možnost umístení zrcadla u výjezdu ze sklepu - špatná viditelnost,
návrh rešení: oslovit SÚS o možnosti umístit zrcadlo na definované místo
Pan Chludil - stížnost na rozdelávání ohne u stavidla rybníka mladistvými - návrh rešení:
pokud budou mladiství pristižení pri páchání vandalství, okamžite volat policii CR

. Záver
tarostka ukoncila zasedání v 19.45 hod.

arel Kalianko - zapisovatel

Ing. Pavla Norková
starostka obce
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