ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28. 3. 2011 od 18.30 hod.
v Bříze
Účast:Řehák P., Drobný M., Čutíková J., Šindelářová I., Soukup B.,
Procházková J., Černosta L.
Hosté. Arch.Drahozal
Program: 1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Projednání změn projektu kiosku s architektem
Schválení vyhlášek o veřejném pořádku
Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce
Projednání moţnosti směny pozemků s Astur Straškov na
ţádost Tj Sokol
Návrh na uspořádání referenda co s budovou školy
Ţádost o podání vysvětlení od pana Řeháka
Oznámení o uzavření pojistné smlouvy
Připomínky k provádění zápisů
Návrh na provedení personálních změn
Usnesení

1/ Zastupitelé vyjádřili připomínky k návrhu projektu na rekonstrukci
kiosku v KD s tím ,ţe architekt zapracuje poţadované úpravy , byla
vybrána obdélníková varianta. Schváleno bez výhrad 7-0
2/ Projednání a schválení vyhlášek o veřejném pořádku v obci Bříza:
a/ Vyhláška č.4/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
b/ Vyhláška č.5/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností.
c/ Vyhláška č.6/2011 o ochraně veřejné zeleně
Schváleno bez výhrad 7-0
3/ Starosta seznámil zastupitele obce s výsledkem přezkumu hospodaření
obce za rok 2010. Byly zjištěny 3 nedostatky:
a/ Nesprávně stanovené odměny členů zastupitelstva. Náprava jiţ byla
provedena.
b/ Nesrovnalosti v účtování o provedené akci „oprava komunikací v obci
Bříza“. Nebylo moţné doloţit originál smlouvy o dílo 4792010 ze
dne 24. 9. 2010. Dále bylo vytýkáno, ţe výsledná cena akce neodpovídá
ceně dle výše uvedené smlouvy. Rozdíl ceny se týkal výkonů, které
nebyly zahrnuty v uvedené smlouvě a obec si je zajišťovala
individuálně.
c/ Nedostatky v inventarizaci majetku obce budou odstraněny do příští
inventarizace.

4/ Starosta projednal moţnost směny pozemků s Astur Straškov a.s. na
ţádost TJ Sokol. Jedná se o pozemky bezprostředně přiléhající
k fotbalovému hřišti. Z jednání vyplynulo to, ţe většina dotčených
pozemků není majetkem Astur a.s. . A dále byly zjištěny nesrovnalosti ve
vytýčení pozemků. Bude provedeno zaměření pozemků.
Schváleno bez výhrad 7-0
5/ Návrh na uskutečnění referenda co se školou. Na dané téma proběhla
diskuze bez přijetí usnesení.
6/ V průběhu provádění přezkumu hospodaření obce bylo zjištěno, ţe na
obci schází smlouvy o nákupu sluţeb a o prodeji majetku obce.
Jedná se o tyto smlouvy:
a/Smlouva na dodávku asfaltových povrchů
b/Smlouva o vyhotovení územního plánu obce
c/Smlouva o prodeji pozemku p.Valentovi
Starosta poţádal pana Řeháka, aby dodal scházející smlouvy
uzavřené za jeho vedení obce.
7/ Starosta oznámil zastupitelům obce o uzavření smlouvy o pojištění
majetku a zodpovědnosti za škodu obce s pojišťovnou Generali a.s..
8/ Byly projednány připomínky k provádění zápisů ze zasedání
zastupitelstva obce.
9/ Návrh na provedení personálních změn ve vedení obce. Při projednávání
tohoto bodu pan ing. Černosta, Mgr. Řehák a paní Procházková bez
omluvení opustili jednací místnost. Protoţe jednací místnost opustil i
zapisovatel, byla vyhotovením zápisu pověřena paní Šindelářová.
I přes intervenci většiny zastupitelů týkající se připomínek k práci
místostarosty nedošlo k nápravě a nadále se projevovaly tyto nedostatky
(úmyslné nepředávání informací starostovi obce, neochota komunikace,
nedůsledné vedení svěřených agend). Proto bylo navrţeno odvolání paní
Procházkové z funkce místostarosty. Schváleno bez výhrad 4-0.
Na uvolněnou pozici byla navrţena paní Čutíková, která tento návrh
odmítla z osobních důvodů. Proto na tuto pozici byla navrţena paní
Šindelářová, která byla veřejnou volbou zvolena.
Schváleno bez výhrad 4-0
Z důvodu souběhu funkcí místostarosty a předsedy finančního výboru,
byl na tuto funkci navrţen pan ing. Soukup. Schváleno bez výhrad 4-0

zapsala: Šindelářová Ivana
dne: 4. 4. 2011
příští zasedání 25. 4. 2011

………………………………..
podpis starosty

Zápis ověřil:
……………………………………….
……………………………………….
Vyvěšeno:4. 4. 2011
Sejmuto:………………………………….

……………………………….
podpis zapisovatele

