USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2015,
konané dne 30. 11. 2015 v kanceláří Obecního úřadu v Třesově
ZO schválilo program jednání.
pro 5 / proti 0 / zdržel se 0
Bod 1. ZO schválilo rozpočtová opatření 7/2015, 8/2015, 9/2015 a 10/2015
Pro 5 / proti 0 / zdržel se 0
Bod 2. ZO schvaluje neposkytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč.
Pro 5 / proti 0 / zdržel se 0
Bod 3. ZO schválilo poskytnutí věcného daru k příležitosti sňatku.
Pro 5 / proti 0 / zdržel se 0
Bod 4. Byl projednán upřesňující návrh organizace Junák – český skaut k podmínkám
nájemní smlouvy, kterou zastupitelstvo obce schválilo na svém předešlém zasedání. Jedná se
o pronájem obecních pozemků p.č.160/2 o výměře 2208 m2 a p.č. 160/3 o výměře 392 m2.
Proběhla diskuse ohledně této problematiky. Zastupitelstvo se dohodlo, že návrhy budou
předány právníkovi, který se vyjádří k navrženým bodů a na dalším zasedání zastupitelstva
obce bude dohodnuto, zda smlouvu uzavřít, nebo vypovědět.
Bod 5. Starosta obce informoval zastupitelstvo o schválení poskytnutí dotace na výdaje
jednotek SDH a upřesnil podmínky, které je nutné splnit pro poskytnutí této dotace a účel, za
kterým bude dotace poskytnuta.
Bod 6. Různé
Proběhla diskuse ohledně slavnostního rozsvícení vánočního stromu v obci. Zastupitelstvo
obce se dohodlo uspořádat slavnostní ozdobení a rozsvícení vánočního stromku, vánoční
besídku a rozsvícení betlému. Bylo schváleno uvolnění finanční částky na tuto akci ve výši
2000 Kč.
Zastupitelstvo obce na předešlém zastupitelstvu obce projednávala zákaz podomního prodeje
a nabídky služeb v obci. Zákaz poskytování služeb v obci by mohl být v rozporu se zákonem,
proto bude v příštím roce vypracována obecně závazná vyhláška, která bude zakazovat
pouze podomní prodej.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o vylepšení lesních kultur v obecním lese vysazení
čtyř tisíc kusů dubu zimního.
Proběhla valná hromada Mikroregionu Horácko. Bylo diskutování o realizaci akce vybudování
optické sítě. Byla předána informace, že nebude z důvodu termínu stanoveného podmínkami
dotace akce realizována.
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