
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 KONANÉHO DNE 24. 11. 2010 od 18.30 hod. v Bříze 

 

PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: 

p. Drobný, p. Procházková, p. Řehák, p. Černosta, p. Čutíková, p. Šindelářová, p. 

Soukup 

PROGRAM: 

1)      Projednání žádosti p. Kunta o pronájmu části KD 

2)      Shromáždění podnětů a připomínek k opravám na obecních 

      komunikacích 

3)      Schválení konání společenských akcí v měsíci prosinec 2010 

4)      Rozpočet obce na rok 2011 

5)      Zaměstnanec obce Bříza 

6)      Projednání a schválení doplnění kontrolního výboru 

7)      Projednání a schválení doplnění finančního výboru 

8)      Projednání a schválení žádosti p. Černosty 

9)      Projednání povinností starosty a místostarosty obce 

10) Projednání plánované opravy kiosku v kulturním domě 

 

Usnesení 

 

1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Kunta o pronájmu části 

kulturního domu 

P. Kunt navrhl podmínky pro vybudování vývařovny v bývalé kuchyni 

v KD. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu prozatím 

na 6 měsíců, počínaje 1. 1. 2011, za úplatu Kč 1.500,-. Přesné podmínky 

pronájmu budou dohodnuty ve smlouvě, kterou předloží p. Kunt.  

Schváleno bez výhrad: 7-0 

Drobný, Procházková, Řehák, Černosta, Čutíková, Šindelářová, Soukup 



2. Opravy obecních komunikací 
Vzhledem k připomínkám a stížnostem občanů pověřilo zastupitelstvo pí. 
Procházkovou k přípravě podkladů k projednání těchto podnětů na 
příštím zastupitelstvu 27. 12. 2010 
 

3. Zastupitelstvo schválilo konání společenských akcí: 

- Rozsvícení vánočního stromu, 28. 11. 2010 od 17 h. před společností 

BOHEMIA PAPER, s.r.o. 

- Mikulášská nadílka pro děti, 5. 12. 2010 od 15 h. v KD 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

Drobný, Procházková, Řehák, Černosta, Čutíková, Šindelářová, Soukup 

 

4. Rozpočet obce Bříza na rok 2011 

Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 

2011, toto bude projednáno na příštím zastupitelstvu 27. 12. 2010 

 

5. Zaměstnanec obce Bříza 

Obecní zastupitelstvo se usneslo na uzavření pracovní smlouvy s p. 

Koubou od 1. 12. 2010.  

 

6. Doplnění kontrolního výboru 

P. Čutíková navrhla nové členy kontrolního výboru – p. Škvorová, p. 

Soukup 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

Drobný, Procházková, Řehák, Černosta, Čutíková, Šindelářová, Soukup 

 

7. Doplnění finančního výboru 

P. Šindelářová navrhla nové členy finančního výboru – p. Pavelka, p. 

Šindelář 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

Drobný, Procházková, Řehák, Černosta, Čutíková, Šindelářová, Soukup 

 

8. Žádost p. Černosty 

P. Černosta se vzdal odměny za funkci zastupitele. 

 

 



9.  Projednání povinností starosty a místostarosty obce 

Starosta a místostarosta obce si rozdělili a ujasnili své povinnosti. Pro 

usnadnění orientace občanů bude trvale vyvěšeno ve vývěsní skříni. 

 

Na minulém zastupitelstvu přednesl pan Drobný návrh, aby funkce 
místostarosty v rámci zlepšení chodu obecního úřadu byla vykonávána ve 
stálém zaměstnaneckém poměru. Paní Procházková, která nabídku na tuto 
uvolněnou funkci měla do příštího zastupitelstva zvážit, toto odmítla. 
 
Zastupitel p. Řehák žádá k tomuto bodu uvést do zápisu: 
Roční mzdové náklady činí na tuto funkci 427 582 Kč, což se blíží zhruba 
polovině ročních obecních úspor. Vzhledem k rozsahu práce místostarosty v tak 
malé obci je vynaložení takové finanční částky v tak malé obci neekonomické a 
bezdůvodné. 
 

10.  Oprava kiosku v kulturním domě 

Zastupitelé se dohodli na vytvoření odborného projektu na plánovanou 

přestavbu a modernizaci kiosku v kulturním domě. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

Drobný, Procházková, Řehák, Černosta, Čutíková, Šindelářová, Soukup 

 

 

Zapsala: Procházková Jitka 

Dne: 1. 12. 2010 

Příští zasedání: 27. 12. 2010 

 

 

 

_________________________   _______________________ 

Podpis starosty      Podpis zapisovatele 

 



Zápis ověřil: 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Vyvěšeno dne:  2. 12. 2010 

Sejmuto dne:  27. 12. 2010 

 

 

 

 

 

 

 


