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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.6.2011   
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze  
 
 
 
Program jednání: 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
   2. Žádost o převedení pozemku p. Král 
   3. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD za účelem konání oslav 

4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci „Hurá na 
 prázdniny“a úhradu nákladů na dopravu zájezdu do ZOO 

   5. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu 
                                        v měsíci 5/2011 

6. Žádost o projednání zápisů z 28.3.2011 a 25.4.2011 
   7. Ověřování zápisů 
                                        8. Personální změny v zastupitelstvu 

                       9. Akceptování veřejného mínění (budova školy x odvolání                                                                                                    
místostarosty) 

Navržený program byl doplněn o bod č. 10   
                     10. Zapojení obce do sdružení pro dotace    
   

 

 Zasedání zastupitelů obce bylo řádně v termínu svoláno a vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelů obce začalo v 18,30 hod. 

 Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, přítomno 6 zastupitelů (Drobný, 
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková) 

 Omluven: Ing. Černosta 

 Zapisovatel: Ivana Šindelářová 

 Ověřovatelé zápisu: pí. Jana Čutíková, Ing. Bohuslav Soukup 
 
 
Navržený program jednání prošel hlasováním takto:                                      pro – proti 
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010          6 - 0                                                           
2. Žádost o převedení pozemku p. Král           6 - 0 
3. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD za účelem konání oslav         5 - 0 (1 se zdržel)   
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci „Hurá na prázdniny“     6 - 0 
a úhradu nákladů na dopravu zájezdu do ZOO        
5. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu         6 - 0 
 v měsíci 5/2011 
 6. Žádost o projednání zápisů z 28.3.2011 a 25.4.2011         6 - 0 
 7. Ověřování zápisů 
 8. Personální změny v zastupitelstvu 
 9. Akceptování veřejného mínění (budova školy x odvolání                                                                                                    
místostarosty) 
10. Zapojení obce do sdružení pro dotace           6 - 0 
   
Navržený program jednání byl bez bodů 7, 8 a 9 z důvodu nepřítomnosti navrhovatele 
Ing. Černosty a nedodání podkladů na jednání k uvedeným bodům, odsouhlasen. 
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Usnesení: 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
Starosta obce předložil opravený závěrečný účet za rok 2010. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují závěrečný účet za rok 2010 
Hlasování: Schváleno bez výhrad  6 - 0 
 
 
2. Žádost o převedení pozemku p. Král 
Ing. F. Král předložil písemnou žádost o projednání převodu pozemku v majetku obce do 
jeho vlastnictví, doloženou právním rozborem na základě vydržení podle § 134 Občanského 
zákoníku. 
Zastupitelé obce souhlasí s převodem pozemku za předpokladu, že veškeré poplatky spojené 
s převodem pozemku uhradí Ing. F. Král na své náklady. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují převod pozemku 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 6 - 0 

 
                                                                       
3. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD za účelem konání oslav  
Předseda za TJ Sokol Bříza p. Jiří Pulgret  předložil  žádost o zapůjčení KD dne 9.7.2011 za 
účelem konání oslav 90 let fotbalu. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují žádost o zapůjčení KD 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 6 - 0 
 
 
4. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na akci „Hurá na prázdniny“ a úhradu 
nákladů na dopravu zájezdu do ZOO, pro děti s rodiči 
Paní Suchá a  pí. Lásková  předložily žádost o poskytnutí finančních prostředků do výše 
5tis. Kč na akci „Hurá na prázdniny“.  Náklady na dopravu zájezdu do ZOO, budou upřesněny 
zaslanou fakturou od přepravce. 
       
Usnesení: Zastupitelé obce berou akce na vědomí  
 
5. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu v měsíci 5/2011       
Starosta obce seznámil zastupitele obce s hospodařením za měsíc 5/2011. V tomto měsíci 
byly uskutečněny pravidelné měsíční poplatky, zaplacená záloha na zakončení dětských hřišť 
a financování dětského dne. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí tuto zprávu o hospodaření   
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6. Žádost o projednání zápisů ze dne 28.3.2011 a 25.4.2011 
Paní Jitka Procházková podala žádost o revizi výše uvedených zápisů na základě § 16 odst.2 
písmene f, zákona 128/2000 Sb. o obcích. 
Zápis ze dne 28.3.2011 z důvodu neplatnosti zápisu. 
Zápis ze dne 25.4.2011 z důvodu nepravdivých informací. 
 
Na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR k dané věci, byla žádost o revizi zápisů 
zastupiteli zamítnuta. Zápisy byly ověřovateli schváleny a jsou platné. 
 
 
Usnesení: Zastupitelé obce zamítli revizi zápisů.  
Hlasování: Schváleno 4 – 2 (proti Mgr. Řehák, Procházková) 
 
 
7. Zapojení obce do sdružení pro dotace 
Starosta obce představil p. Brofta a p. Krejnýho z Místní akční skupiny Podřipsko, dále jen 
MAS, za účelem získání dotací z Evropských fondů.  
 
Usnesení: Zastupitelé obce schválili zapojení obce do sdružení pro získání dotací. 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 6 - 0 
 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,30 hod. 

 
 

 
 
 
 
   ……..…………………                                                              …………………………… 
    podpis starosty                                                              podpis zapisovatele 
 
 
   Ověření zápisu: 
   Jana Čutíková……………………………………….... 
 
   Ing. Bohuslav Soukup………………………….…………………. 
 
 
   Vyvěšeno:…………………….…………………………. 
 
   Sejmuto:………………..……………………………….. 
 
   Příští zasedání: 29.8.2011 
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