Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 25.4.2011
od 18,30 hod. na obecním úřadě v Bříze

Program jednání:

1. Představení návrhu opravy kiosku v KD
2. Schválení žádostí o dotace na fasády
3. Návrh na nákup audiovizuální techniky
4. Žádost o podání vysvětlení Mgr. Řehákem
Navržený program byl doplněn o body č. 5 – 11.
Navržený program jednání prošel hlasováním takto: pro - proti
1. Představení návrhu opravy kiosku v KD
7-0
2. Schválení žádostí o dotace na fasády
7-0
3. Návrh na nákup audiovizuální techniky
7-0
4. Žádost o podání vysvětlení Mgr. Řehákem
7-0
5. Oznámení termínu konání ,,Dětského dne“
7-0
6. Rozpočtové opatření č.1
7-0
7. Doplnění dopravních značek v obci
7-0
8. Žádost TJ Sokol Bříza o dotaci na závlahu hřiště
7-0
9. Žádost TJ Sokol Bříza o dotaci za účelem rekonstrukce
zázemí sportovního hřiště
7-0
10. Revize zápisu a usnesení ze dne 28.3.2011
3-4
11. Personální změny v zastupitelstvu
3-4
Body programu jednání č. 10 a 11 nebyly schváleny.






Zasedání zastupitelů obce bylo řádně v termínu svoláno a vyhlášeno
Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, je přítomno 7 zastupitelů, (Drobný,
Šindelářová, Ing. Soukup, Ing. Černosta, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková)
Zapisovatel: Ivana Šindelářová
Ověřovatelé zápisu: Jana Čutíková , Ing. Luboš Černosta

Zápis z jednání:
1. Představení návrhu opravy kiosku v KD
Architekt předložil konečnou verzi obdelníkové varianty opravy kiosku v KD.
Obdelníková varianta počítá s uzamykatelným skladem, navrženými spotřebiči a ostatním vybavením.
Projekt je k nahlédnutí na OÚ.
Zastupitelé obce neměli žádné připomínky k předloženému návrhu.
Usnesení: Zastupitelé obce jednomyslně schvalují návrh opravy kiosku v KD.
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7-0
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2. Schválení žádostí o dotace na fasády
Na základě paragrafu 85 odst. b., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byly schváleny dotace na opravy
fasád. Předložené žádosti jednotlivých občanů neměly žádné nedostatky.

Žadatelé o dotace:
Podrápský Jaroslav
Bohemia Paper č. p. 2
Bohemia Paper č. p. 11
Jobová Věra
Tesař Jan

Šindelářová Ivana
Procházková Marie
Slavíková Michaela
Jeřábek Roman
Brabec Josef

Horáčková Marie
Týř Josef
Huja David

Usnesení: Zastupitelé obce neměli žádné připomínky k předloženým žádostem.
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7-0
3. Návrh na nákup audiovizuální techniky
Starosta obce předložil zastupitelům návrh na koupi audiovizuální techniky.
Zastupitelé obce navrhli částku do 10tis. Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují nákup audiovizuální techniky.
Hlasování: pro – 4 ( Drobný, Šindelářová, Čutíková, Ing. Soukup),
proti - 3 ( Procházková, Mgr. Řehák , Ing. Černosta)
4. Žádost o podání vysvětlení Mgr. Řehákem








Vysvětlení zveřejnění dopisu, který byl adresován Ing. Soukupovi
Z jakého důvodu nebyl předán úřad starosty obce
Z jakého důvodu nebyly dodány chybějící smlouvy
Prodej akcií v obci Bříza
Dořešení příspěvku od SČVK
Nájemní smlouva pro hasiče
Nedodržení podmínek podpisu smlouvy k získání dotací pro tvorbu územního plánu

Vyjádření Mgr. Řeháka:
Písemně jsem se dotázal starosty p. Drobného, čeho se bude týkat bod č.4. Starosta mi odpověděl
e-mailem dne 19.4.2011, že vysvětlení se týká situace, která se děje v obci na můj popud. K tomuto
podávám následující vysvětlení: Zastupitelé Ing. Černosta, Procházková a Mgr. Řehák se společně
rozhodli, vyjádřit svůj nesouhlas s odvoláním místostarostky pí. Procházkové formou otevřeného
dopisu. Ostatní aktivity jsou aktivitami občanů.
Usnesení: Z důvodu osobního osočování mezi starostou p. Drobným a Mgr. Řehákem, nedošlo
k řádnému vysvětlení.
5. Oznámení termínu konání ,,Dětského dne“
Starosta obce oznámil konání „Dětského dne“, v neděli dne 5. 6. 2011 od 15,00 hod.
Usnesení: Zastupitelé berou na vědomí.
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6. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1
Dotace na výkon státní správy na rok 2011:
Příjmy položka 4112 81.000,- Kč,
Výdaje položka 4112 81.000,-Kč
Úřad práce - VPP
Příjmy položka 4116 UZ 33513234 - 27.540,- Kč
UZ 33113234 - 4.860,- Kč
UZ 13101 - 32.400,- Kč,Výdaje položka 4116 UZ 33513234 – 27.540,- Kč
UZ 33113234 - 4.860,- Kč
UZ 13101 - 32.400,- Kč,Hlasování: Schváleno bez výhrad 7- 0

7. Doplnění dopravních značek v obci
Ve vybraných ulicích, kde proběhla rekonstrukce silnic, budou umístěny dopravní značky omezující
vjezd silničním vozidlům, které by mohly poškodit zrekonstruované silnice.
Usnesení: Zastupitelé obce jednomyslně schvalují osazení dopravních značek v obci.
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7-0

8. Žádost TJ Sokol Bříza o dotaci na závlahu hřiště
Předseda za TJ Sokol Bříza p. Jiří Pulgret předložil žádost o dotaci na závlahu hřiště ve výši 50tis. Kč.
Zastupitelé obce se dotázali, kdo zajistí a uhradí náklady související s odběrem a dopravou vody pro
závlahu hřiště.
Předseda za TJ Sokol Bříza p. Jiří Pulgret se zavázal, že zajistí a uhradí veškeré náklady související
s odběrem a dopravou vody z prostředků TJ Sokol Bříza.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují dotaci za předpokladu, že si TJ Sokol zajistí odběr a dopravu vody
na své náklady.
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7-0

9. Žádost TJ Sokol Bříza o dotaci za účelem rekonstrukce zázemí sportovního hřiště
TJ Sokol byl vyzván, aby předložil na příštím zasedání zastupitelů obce návrh rekonstrukce a jeho
položkový rozpočet. Součástí rozpočtu bude i jednoduchý náčrt umístění včetně rozměrů plánované
investice. (Předpoklad 150-200tis. Kč).
Usnesení: TJ Sokol předloží své návrhy na příštím zasedání.

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Změna člena kontrolního výboru.
Byla jmenována pí. Věra Němcová za Ing. Soukupa

II. Zastupitelstvo obce převzalo:
Petici za navrácení pí. Procházkové na post místostarosty.
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21,15 hod.

………………………………..
podpis starosty

……………………………………
podpis zapisovatele

Ověření zápisu:
Jana Čutíková………………………………………....
Ing. Luboš Černosta………………………………….

Vyvěšeno:4.5.2011
Sejmuto:…………………………………………..
Příští zasedání: 30.5.2011
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