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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.8.2011   
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze  
 
 
 
 
Program jednání: 1. Projednání realizace rekonstrukce kiosku v KD 
   2. Žádost o prodej pozemku č. 90/6 p. Korous 
   3. Žádost o poskytnutí dotace na výsadbu stromků Myslivecké sdružení 

4. Žádost o zapůjčení KD za účelem konání zábavy SDH Bříza 
   5. Oznámení konání akce „Posezení s cestovatelem“ 

6. Žádost pí. Slavíkové o prověření neudržovaného domu 
   7. Podání zprávy kontrolního výboru za období 4/2011 – 6/2011 
                                       8. Podání zprávy finančního výboru za první pololetí roku 2011 

                       9. Projednání a schválení dohody o předškolním vzdělávání 
                     10. Projednání členství v SONO 
                     11. Rozpočtové opatření č. 3 
                     12. Žádost o vyřazení vybavení SDH Bříza  

                            
 
 

 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 7 zastupitelů (Drobný, 
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková, Ing. Černosta) 

 Zapisovatel: Ivana Šindelářová 

 Ověřovatelé zápisu: pí. Čutíková, Ing. Černosta 
 
 
 
 
Všechny body navrženého programu jednání byly jednomyslně schváleny 7 – 0 
1. Projednání realizace rekonstrukce kiosku v KD 
2. Žádost o prodej pozemku č. 90/6 p. Korous 
3. Žádost o poskytnutí dotace na výsadbu stromků Myslivecké sdružení 
4. Žádost o zapůjčení KD za účelem konání zábavy SDH Bříza 
5. Oznámení konání akce „Posezení s cestovatelem“ 
6. Žádost pí. Slavíkové o prověření neudržovaného domu 
7. Podání zprávy kontrolního výboru za období 4/2011 – 6/2011 
8. Podání zprávy finančního výboru za první pololetí roku 2011 
9. Projednání a schválení dohody o předškolním vzdělávání 
10. Projednání členství v SONO 
11. Rozpočtové opatření č. 3 
12. Žádost o vyřazení vybavení SDH Bříza  
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Usnesení 
 
1. Projednání realizace rekonstrukce kiosku v KD 
Starosta obce předložil návrh na rekonstrukci kiosku v KD. V návrhu byla provedena úprava, 
kde byla vypuštěna realizace uzamykatelného skladu. 
 
Usnesení: Zastupitelé měli k této úpravě výhrady, proto tento bod bude opět projednán na 
dalším zasedání. 
  

                                                     
2. Žádost o prodej pozemku č. 90/6 p. Korous 
Pan Korous podal písemnou žádost o zakoupení parcely č. 90/6, která je majetkem obce. 
Jedná se o slepou cestu podél jeho rodinného domu, která končí u železniční trati. 
Zastupitelé obce navrhli ponechat parcelu v majetku obce. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce zamítli prodej této parcely 
Hlasování: Neschváleno 3 – 4  (pro prodej - pí. Čutíková, Ing.Černosta, Ing.Soukup ), 
( proti - Mgr. Řehák, Drobný, Procházková, Šindelářová) 
 
                                                                       
3. Žádost o poskytnutí dotace na výsadbu stromků Myslivecké sdružení 
Myslivecké sdružení podalo písemnou žádost o poskytnutí dotace ve výši 45tis. Kč na 
výsadbu zeleně v okolí obce. Výsadba bude provedena podle silnice k vlakové zastávce Bříza, 
dále podle silnice směrem na Hospozínek a na Radešín. Dotace bude použita na nákup 
sazenic stromků, ochrany stromků proti okusu zvěří, opěrných kolíků a údržby sazenic. 
Plánovaná výsadba proběhne na jaře roku 2012. 
Poskytnutá dotace bude zohledněna v rozpočtu na rok 2012. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí  
 
 
4. Žádost o zapůjčení KD za účelem konání zábavy SDH Bříza 
SDH Bříza podalo písemnou žádost o zapůjčení KD na den 24.9.2011 za účelem konání 
zábavy. 
      
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
 
5. Oznámení konání akce „Posezení s cestovatelem“ 
Starosta obce oznámil konání akce „Posezení s cestovatelem“ pro občany. 
Setkání by se mělo uskutečnit dne 24.9.2011.  
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí konání této akce 
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6. Žádost pí. Slavíkové o prověření neudržovaného domu 
Pí. Slavíková podala písemnou žádost o prověření neudržovaného domu č.p. 62, který 
sousedí s jejím domem. Dům je neobydlen a chátrá. Začínají padat střešní tašky z patrového 
domu na její pozemek. Vzniká ohrožení na životě a majetku. 
 
Usnesení: Starosta obce bude jednat písemnou formou s majitelkou nemovitosti 
 
 
7. Podání zprávy kontrolního výboru za období 4/2011 – 6/2011 
Se zprávou kontrolního výboru zastupitele obce seznámila pí Čutíková. Tato zpráva je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru 
 
 
8. Podání zprávy finančního výboru za první pololetí roku 2011 
Se zprávou za finanční výbor zastupitele obce seznámil Ing. Soukup. Tato zpráva je nedílnou 
součástí tohoto zápisu. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu finančního výboru 
 
 
9. Projednání a schválení dohody o předškolním vzdělávání 
Starosta obce předložil dohodu o financování předškolní docházky dětí v obci Račiněves, 
které nemají trvalé bydliště v této obci a o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů na 
provoz mateřské školy. Dohoda je na období jednoho roku.   
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují financování provozu MŠ 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
 
10. Projednání členství v SONO 
Starosta obce seznámil zastupitele obce se začleněním do Sdružení obcí pro nakládání s 
odpady – SONO. 
  
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí se členstvím v SONO 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
11. Rozpočtové opatření č.3 
VPP dotace z Úřadu práce do 30.9.2011 
          účet příjmy   231   0400    položka 4116  UZ  33513234         63 240 Kč 
                                 231   0400    položka 4116  UZ  33113234         11 160 Kč         
                                            Celkem         74 400 Kč 
 
          účet výdaje   231 0800 3639 5011            UZ 33513234          63 240 Kč 
                                  231 0800 3639 5011            UZ 33113234         11 160 Kč 
                     Celkem         74 400 Kč 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 – 0 
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12. Žádost o vyřazení vybavení SDH Bříza  
SDH Bříza žádá o vyřazení hasičského vozidla AVIE, z důvodu neodpovídajícího stavu  
k provozu na pozemních komunikacích. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s vyřazením vozidla z evidence majetku 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 – 0 
 
 
 

 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,50 hod. 
 
 
   ……..…………………                                                             …………………………… 
    podpis starosty                                                              podpis zapisovatele 
 
 
 
   Ověření zápisu: ………………………………  ……………………………… 
 
 
 
   Vyvěšeno:…………………….…………………………. 
 
   Sejmuto:………………..……………………………….. 
 
 
   Příští zasedání: 26.9.2011 

 
 
 
 
 
 
 

 


