Zápis č. 7/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 18.07.2022 na Obecním úřadě

Usnesení
Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Je přítomno 5 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.a) Program zasedání ObZ Úsobrno dne 18.07.2022.
Hlasování: 5-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 18.07.2022 Mgr. Janu Toulovou a p. Jiřího Navrátila,
zapisovatelku p. Leonu Antlovou.
Hlasování: 5-0-0
1.c) Zápis č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 20.06.2022.
Hlasování: 5-0-0
5.2. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Úsobrno ve výši 6.000 Kč
Rodinnému centru Motýlek, Mládežnická 430, 679 39 Velké Opatovice, IČO 22 90 51 38,
pro děti na příměstském táboře v Úsobrně. Také schvaluje Darovací smlouvu na
poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč.
Hlasování: 5-0-0
7. Termín příštího zasedání zastupitelstva 29.08.2022 v 18:00 hodin na obecním úřadě
Úsobrno.
Hlasování: 5-0-0

Zastupitelstvo obce zamítlo
5.1. Zorganizovat pro občany obce letní kino.
Hlasování: 0-5-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.6. Informaci o odprodeji pozemku p.č. 842/2 a p.č. 842/3 ostatní plocha, jiná plocha,
v k.ú. Úsobrno. Byla podepsaná kupní smlouva, bude proveden vklad do katastru
nemovitostí. Bod bude vyřazen z dalšího programu jednání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5-0-0
4. Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2022.
Hlasování: 5-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.1 Budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci – trvá
2.2. Obecní zpravodaj – trvá
2.3. Směna pozemků v okolí Skláren Moravia a.s. – trvá
2.4. Prodej části pozemků p.č. 867/22 ost. komunikace, ost. plocha a p.č. 867/20 ost.
komunikace, ost. plocha, vše v k.ú. Úsobrno-trvá
2.5. Zakoupení části pozemků p.č. 411/2, p.č. 401/2, p.č. 393/2 a p.č. 393/3 vše trvalý
travní porost v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví obce Úsobrno-trvá
3.1.1. Zakoupení pozemků p.č. 430/38, trvalý travní porost, o výměře 5 908 m 2 a
p.č. 430/37, trvalý travní porost, o výměře 5 510 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví obce
Úsobrno – trvá
3.1.2. 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 – trvá
3.2. Akce „Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno“ – trvá
3.3. Projekt „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství v obci, Úsobrno, okres
Blansko“ – trvá
3.4. Zpracování projektové dokumentace (PD) na zasíťování lokality „Nad Loučkami“
/komunikace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení/ - trvá
3.5. Akce „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování přírodovědné a pracovní učebny“ – trvá
3.6. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obci – trvá
3.7. Vybudování chodníku v oblasti od kostela kolem školy – trvá
3.8. Akce „Úsobrno - Rekonstrukce izolace obecního kulturního domu“-trvá
8. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 25.07.2022

Ověřil:
Mgr. Jana Toulová

v. r.

dne:

Jiří Navrátil

v. r.

dne:

Petr Komárek
starosta obce
v.r.

Jiří Navrátil
místostarosta obce
v.r.

dne: …………………..

dne: ………………….

Usnesení vyvěšeno na úřední desce dne: 28.07.2022
Sňato dne:
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 28.07.2022
Sňato dne:

