
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.9.2010 od 18.30 hod. 

v Bříze 

 
 
Účast:Řehák P., Drobný M., Čutíková J., Šindelářová I, Kunt M. , M.Pavelka 
Omluveni: Láska K. 
 
Program:  1/  Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2 
                   2/  Projednání a schválení ţádosti o poskytnutí daru pro  
                        MŠ Račiněves 
                   3/  Projednání a schválení ţádosti p. Korouse 
                   4/  Oznámení provádění stavebních prací p. Fořt 
                   5/  Projednání ţádosti o souhlas s provozovnou p. Valenta 
                   6/  Oznámení konaní kulturních akci v obci Bříza 
                   7/  Projednání a schválení 6ádosti o poskytnutí dotace MS Bříza 
                                      

Usnesení 
  
1/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2 
    §6171 poloţka 5171 opravy a udrţování                              -1 270 000,-Kč 
    §2212 poloţka 5171 komunikace opravy a udrţování         1 270 000,-Kč 
    Schváleno bez výhrad  6-0  
 
2/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost Mš Račiněves o  
    poskytnutí daru na nákup hraček pro děti ve výši 6000,-Kč 
    Schváleno bez výhrad 6-0 
 
3/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost p. Korouse o dotaci na  
    nákup chodníkové dlaţby na opravu a výstavbu chodníku před domem  
    čp. 158. Ţadateli budou proplaceny náklady na nákup betonové dlaţby  
    dle dohody. Schváleno bez výhrad 6-0 
 
4/ Zastupitelstvo obce bera na vědomí oznámení p. Fořta o provádění  
    výměny oken na domě čp.42. Schváleno bez výhrad 6-0 
  

5/ Zastupitelstvo obce nemá námitek ke zřízení provozovny pohostinství  
    v domě čp. 75 za podmínek ţe bude před hostincem zajištěno parkování  
    pro minimálně 2 vozidla mimo veřejnou komunikaci. Schváleno bez  
    výhrad 6-0 
 

6/ Starosta obce oznámil plán konání kulturních akcí v KD Bříza do konce  
    roku 2010 jedná se o předběţně o tyto akce. 
    20.11. Kateřinská zábava  
    4.12.   Poslední leč  
    5.12.   Mikulášská zábava pro děti 
 



7/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ţádost MS Bříza na  
     poskytnutí dotace na činnost v roce 2011 ve výši 20000,-Kč. Schváleno  
     bez výhrad 6-0 
 

 

 

 

zapsal: Drobný Milan 

dne:6.10.2010 
příští zasedání  
 
 
 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:6.10.2010 
 
Sejmuto:…………………………………. 


