
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 KONANÉHO DNE 28.2. 2011 od 18.30 hod. v Bříze 

 

PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: 

Drobný M., Procházková J., Mgr. Řehák P., Ing. Černosta L., Čutíková J., 

Šindelářová I., Ing. Soukup B. 

OMLUVENÍ ZASTUPITELÉ: 

- 

PROGRAM: 

1)   Obecně závazná vyhláška 1/2011  

2)  Obecně závazná vyhláška 2/2011  

3)   Novelizace Jednacího řádu obce 

4)   Zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/2008 

5)   Výběr návrhu na opravu kiosku v KD 

6)   Žádost TJ Sokol o poskytnutí dotace na opravy 

7)   Žádost o povolení prořezu stromů p. Charvátová 

8)   Úprava odměn zastupitelů dle novely o odměnách zastupitelů 

9)   Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD dne 26.3.2011 

10) Škola – možnosti využití 

11) Různé a) obsluha Datové schránky  

b) pojistná smlouva pro obec Bříza 

c) otevřený dopis místostarostky 

 

 

Usnesení 

1. Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku 

1/2011 o místním poplatku ze psů. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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

 



2. Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Obecně závaznou vyhlášku 

2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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

 

3. Starosta obce předložil zastupitelstvu nový Jednací řád obce.  

Zastupitelé Černosta, Procházková, Řehák nehlasovali pro z důvodu, že 

starosta, předkladatel návrhu, řádně nevysvětlil důvod novelizace, nepředložil 

starý jednací řád, nepředložil změny v novém, ani jejich zdůvodnění, přestože k 

tomu byl v předstihu písemně vyzván. 

Schváleno: 4-3 

Pro:Drobný, Čutíková, Šindelářová, Soukup 

  

4. Starosta obce předložil návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky 1/2008 

z důvodu její neplatnosti. Zastupitelstvo toto schválilo, starosta do příštího 

zastupitelstva, tj. do 28.3.2011 připraví návrh nových OZV. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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

 

5. Zastupitelstvo obce projednalo předložené návrhy na opravu kiosku v KD. 

Jelikož tyto návrhy nejsou dostačující, pozve starosta obce architekta, který 

návrh zpracovává na příští schůzi zastupitelstva, aby mohly být všechny 

požadavky do projektu zahrnuty.    

 

6. TJ Sokol Bříza požádala o dotaci na opravu prostor u občerstvení na hřišti. 

Byl předložen předběžný rozpočet na materiál. P. Škvor a p. Pulgret 

zastupitelstvu přednesli své představy o prováděných opravách. Na základě 

toho se zastupitelstvo usneslo, že poskytne dotaci ve výši Kč 30 000,-. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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

 

7. Zastupitelstvo obce schválilo prořez stromů před domem p. Chadrabové. 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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



 

8. Starosta obce oznámil zastupitelstvu, že od 1.1.2011 bylo nařízeno snížení 

platů zastupitelů dle Novely o odměnách zastupitelů.  

 

9. Žádost o zapůjčení KD – TJ Sokol Bříza z důvodů konání zábavy dne 26.3.2011 

Schváleno bez výhrad: 7-0 

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

 

10.  Škola - Ing. Soukup zpracoval přehled s možnostmi využití školy. Byly 

projednány 4 varianty: a) komerční pronájem b) prodej c) demolice d) 

rekonstrukce a přestavba na byty. Zastupitelstvo se usneslo, že provede 

šetření mezi občany, tzn. občanům obce budou doručeny dotazníky 

s variantami využití, kde bude mít každý možnost přiklonit se k navrhované 

variantě. Zastupitelstvo obce zohlední výsledky z těchto dotazníků při dalším 

rozhodování. 

 

11.  Různé: 

 

a) Obsluha Datové schránky obce 

Projednání stížnosti Ing. Černosty, že starosta nesplnil svou zákonnou 

povinnost tím, že nevyvěsil v úřední vývěsce oznámení o dražbě domu 

čp. 123 manželů Vítových, přestože jako jediný měl přístup do datové 

schránky. Starosta toto zdůvodnil tím, že změnou starosty došlo 

k zablokování starých přístupových hesel a musel požádat o nové. Toto 

trvalo až do data po dražbě domu.  

b) Pojistná smlouva pro obec Bříza 

Mgr. Řehák se dotázal na stav uzavření pojistné smlouvy. Starosta 

oznámil, že v současné době posuzuje tři nabídky od jiných pojišťoven.  

c) Otevřený dopis místostarostky 

Místostarostka reagovala na schůzku ze dne 7.2.2011 a přečetla otevřený 

dopis, ve kterém vysvětlila přítomným zastupitelům vzniklou situaci. 

 

Konec zasedání: 20.15 hod. 

Zapsala: Procházková Jitka 



Dne 2.3.2011 

Příští zasedání: 28. 3. 2011 

 

 

_________________________   _______________________ 

Podpis starosty      Podpis zapisovatele 

 

Zápis ověřil: 

____________________________________ 

____________________________________ 


