Oznámení o zasedání zastupitelstva obce
Obec Úsobrno
Obecní úřad Úsobrno
INFORMACE
o konání zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
Obecní úřad Úsobrno v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce
Úsobrno, svolaného starostou obce panem Petrem Komárkem v souladu s § 92 odst. 1 zákona
o obcích.
Místo konání: Obecní sál Úsobrno č.p. 46
Doba konání: 23.11.2020 od 18:00 hod
Navržený program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení z předchozích zasedání ObZ
2.1. Budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci
2.1.1. Návrh dotačního programu v oblasti vodního hospodářství – Podpora v oblasti
odkanalizování a čištění odpadních vod a znění VPS na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
na budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci Úsobrno pro rok 2021

2.2. Obecní zpravodaj
2.3. Prodej části pozemku p.č. 867/22, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Úsobrno
2.4. Přechodné řešení finanční situace
2.4.1. Smlouva o úvěru určenému na spolufinancování akce „Úsobrno-rozšíření
vodovodu do Vrchních domů „
2.4.2. Smlouva o úvěru určenému na spolufinancování akce „Výstavba sociálních
bytů v obci Úsobrno“
2.5. Vydání publikace básní a povídek s tématikou Úsobrna
2.6. Směna pozemků v okolí Skláren Moravia a.s.
2.7. Prodej části pozemků p.č.367/4, zahrada a p.č. 350/2, jiná plocha, ostatní plocha, vše
v k.ú. Úsobrno
2.8. Pronájem části pozemků p.č.815/2, ostatní komunikace, ostatní plocha a p.č.867/2,
ostatní komunikace, ostatní plocha, vše v k.ú. Úsobrno
3. Investiční a neinvestiční akce
3.1. Akce „Protipovodňová opatření obce Úsobrno“
3.2. Výkup pozemků od občanů za účelem zřízení stavebních parcel a místních
komunikací
3.2.1. Zakoupení pozemků p.č. 430/38, trvalý trávní porost, o výměře 5 908 m2 a
p.č.430/37, trvalý trávní porost, o výměře 5 510 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do
vlastnictví obce Úsobrno
3.2.2. Zakoupení pozemků p.č. 430/14, trvalý trávní porost, o výměře 7 480 m2 a p.č.
430/12, trvalý trávní porost, o výměře 486 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do
vlastnictví obce Úsobrno nebo směna těchto pozemků za část pozemku p.č. 344
v k.ú. Úsobrno, který je ve vlastnictví obce Úsobrno
3.3. Akce „Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno“
3.4. Projekt „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství v obci, Úsobrno, okres
Blansko“
3.5. Zpracování PD na zasíťování lokality „Nad Loučkami“ /komunikace, dešťová

kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení /
3.6. Akce „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování přírodovědné a pracovní učebny“
3.7. Vybudování chodníku a místa k přecházení v oblasti od kostela kolem školy
3.8. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obci
3.9. Akce „Úsobrno-výměna oken obecní úřad“
4. Program rozvoje obce Úsobrno 2021-2025
5. Korespondence a různé
5.1. Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování elektronické spisové služby
5.2. Pronájem nebytových prostor v přízemí domu Úsobrno č.p.81
5.3. Pronájem bytu „A“ v Úsobrně č.p.81
5.4. Pronájem bytu „B“ v Úsobrně č.p.81
5.5. Žádost o poskytnutí finančního daru – Diakonie Broumov
5.6. Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Úsobrno na rok 2021-SONS ČR,
z.s. oblastní pobočka Blansko
5.7. Žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Úsobrno na rok 2021 - Diecézní
charita Brno, Oblastní charita Blansko
6. Rozpočtové opatření obce Úsobrno
7. Obecně závazná vyhláška obce Úsobrno č. 6/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
8. Dodatek č. 1 – Směrnice k podrozvahovým účtům
9. Výroční zpráva o činnosti Základní školy 2019/2020
10. Žádost o zařazení do rozpočtu Obce Úsobrno neinvestičního příspěvku na provoz
Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko, příspěvkové organizace na
rok 2021.
11. Diskuse
12. Návrh termínu příštího zasedání zastupitelstva
13. Závěr

Petr Komárek
starosta
v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 16.11.2020
Sňato z úřední desky:
Vyvěšeno na elektr. úřední desku: 16.11.2020
Sňato z elektronické úřední desky:

