zÁ PI S
z veřejného zasedání OZ obce Tři Studně, konaného dne 20. června 2012 v zasedací
místnosti Obecního úřadu Tři Studně
za účasti - členů OZ M. Brabec, S. Německý, M. Štůla, K.Štůla, J.Kunc
Program:
1. Zahájení a seznámení s programem.
2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OZ.
3. Závěrečný účet, zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2011.
4. Záměr č.1/2012 - prodej obecního majetku.
5. Kulturní akce 5.7.2012.
6. Smlouva o budoucí smlouvě.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení a závěr.
ad 11 Zasedání OZ zahájil a řídil starosta obce pan Miloš Brabec.
Přivítal přítomné členy OZ.
Dal schválit navržený program zasedání a vyzval členy OZ k jeho doplnění.
Za ověřovatele byli určeni:
pan Karel Štůla
pan Stanislav Německý
ad 21 Zprávu o plnění závěrů a usnesení z minulého zasedání OZ podal pan Miloš Brabec,
starosta obce.
ad 31 OZ bere na vědomí, že nebyly podány zastupitelstvu obce Tři Studně žádné připomínky
a námitky ke "Zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2011" (audit za rok 2011),
vyhotovené pracovnicí odboru kontroly KrÚ kraje Vysočina dne 27.4.2012 a nebyly
také podány žádné připomínky a námitky k "Závěrečnému účtu obce Tři Studně za rok 2011".
Oba dokumenty, tzn, Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2011 a závěrečný účet za r.2011
byly na úřední desce vyvěšeny dne 20.5.2012.
OZ projednala a schvaluje hospodaření obce Tři Studně za rok 2011 - Závěrečný účet
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
OZ přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě viz. odstavec D.bod 1.,
tím, že určilo osobu odpovědnou za aktualizaci směrnic.
Odpovědná osoba: pan Miloš Brabec, starosta obce.
Hlasování:

pro 4, proti O, zdrž. 1

ad 41 OZ schvaluje prodej obecního pozemku dle vyvěšeného záměru č.1/2012.
Hlasování:

pro 5, proti O, zdrž. O

adl 51 OZ souhlasí s programem kulturní akce dne 5.7.2012.
Hlasování:

pro 5, proti O, zdrž. O

ad 61 OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (přípojka plynu penzion Horácko).
Hlasování:

pro 5, proti O, zdrž. O

ad 71 Diskuze se nesla v duchu výše projednávaných bodů.
ad 81 S usnesením z jednání OZ seznámil pan Miloš Brabec, starosta obce a ukončil zasedání.
Zasedání zahájeno v 19.30 hod.
Zasedání ukončeno v 21.00 hod.
Zápis provedl

Miloš Brabec

Ověřovatelé zápisu:

Stanislav Německý
Karel Štůla
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OBEC
TŘI STUDNĚ
59204 Tři Studně č.p.25
IČO' 00842214

Obecní zastupitelstvo

Obce Tři Studně dne 20.června 2012

USNESENí
z veřejného zasedání OZ obce Tři Studně konaného dne 20.června 2012

Obecní zastupitelstvo
I. ber

e na vědomí

1. Zprávy k jednotlivým bodům jednání.
2. Ke "Zprávě o výsledku hospodaření obce za rok 2011" a k "Závěrečnému účtu obce Tři
Studně za rok 2011" nebyly podány zastupitelstvu obce žádné připomínky a námitky.

II. s ch val

u ie

1. Hospodaření obce Tři Studně za rok 2011 - závěrečný účet včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 včetně výhrad uvedených
v odstavci O., bod I.
Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě viz. odstavec O.bod 1.,
tzn.určení a schválení osoby odpovědné za aktualizaci směrnic.
Odpovědná osoba: pan Miloš Brabec, starosta obce.
2. Záměr č.1/2012 - prodej obecního majetku (pozemku).

III. u k I á d á
1. starostovi obce
- vyvěšení Záměru č.1/2012 na úřední desce.

místostarosta obce

starosta obce

Obec Tři Studně

VYHLAŠUJE ZÁMĚR
Evidenční číslo záměru:

1/2012

Vyvěšeno: 3.6.2012
Sňato:

I Zodpovídá:
předseda

finančního

výboru

- Jaroslav

Kunc

I Obsah:
I

1. Obec Tři Studně oznamuje prodej obecního pozemku dle
geometrického plánu číslo 330-107/2012:
parc.č.l06 /18, výměra 56 m2
Zájemci o pozemek Ing. Pavla Lopaurová a Ing. Tomáš Kreutzer,
Tři Studně 47, 592 04 Fryšava
za cenu celkem 2800,- Kč.
Pozemek se nachází v kat. území a obci Tři Studně.

I Upozornění:
Písemné reakce na vyhlášený
záměr přijímá Obecní úřad Tři Studně
v zalepených obálkách výrazně označených číslem záměru nejpozději
do termínu uzávěrky záměru.

Termín uzávěrky záměru je 19.6.2012
Schválil:
Miloš Brabec
starosta obce
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