
 
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30. 1. 2012   
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze  
 
 
Program jednání: 

1. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD      
2. Žádost Betulla Alba o zapůjčení KD  
3. Žádost p. Strádala o povolení pokácení stromu na obecním pozemku   
4. Žádost o pronájem střechy školy za účelem zřízení AP na připojení k internetu 

       
 

• Zasedání zastupitelů obce bylo řádně v termínu svoláno a vyvěšeno 
• Zasedání zastupitelů obce začalo v 18,30 hod. 
• Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, přítomni 4 zastupitelé (Drobný, 

Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková) 
• Zapisovatel: Ivana Šindelářová 
• Ověřovatelé zápisu: pí. Čutíková, Ing. Soukup 
• Neomluveni: Ing. Černosta 
• Omluveni: Mgr. Řehák, Procházková 

 
 
Navržený program byl přepracován a doplněn následovně: 

1. Žádost TJ Sokol Bříza o zapůjčení kulturního domu      
2. Žádost Betulla Alba o.s. o zapůjčení kulturního domu  
3. Žádost p. Strádala o povolení pokácení stromu na obecním pozemku   
4. Žádost o pronájem střechy školy za účelem zřízení AP pro připojení k internetu 
5. Úprava jednacího řádu  

     
Všechny body navrženého programu jednání byly jednomyslně schváleny 4 – 0 
 
 
Usnesení: 
 
1. Žádost TJ Sokol Bříza o zapůjčení kulturního domu 
TJ Sokol Bříza podala písemnou žádost k zapůjčení kulturního domu na den 17. 3. 2012. 

 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení kulturního domu 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0 
 
 
2. Žádost Betulla Alba o.s. o zapůjčení kulturního domu 
Občanské sdružení Betulla Alba podalo písemnou žádost k zapůjčení kulturního domu na den 
18. 2. 2012 za účelem konání „Maškarního bálu“. 
 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení kulturního domu 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0 
 

1. 



 
 
3. Žádost p. Strádala o povolení pokácení stromu na obecním pozemku  
Pan Strádal podal písemnou žádost k pokácení ovocného stromu na obecním pozemku 
z důvodu nemoci stromu. 
 
 
Usnesení: Zastupitelé obce povolují pokácení nemocného stromu na obecním pozemku 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0 
 
 
4. Žádost o pronájem střechy školy za účelem zřízení AP pro připojení k internetu 
Společnost CENTEL s.r.o. podala písemnou žádost k pronájmu střechy na obecní škole za 
účelem zřízení AP pro připojení k internetu. Náklady spojené s provozem zařízení uhradí 
společnost CENTEL s.r.o. Cena za pronájem včetně spotřebované el. energie bude 
předmětem nájemní smlouvy. 
 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují pronájem střechy na obecní škole za účelem zřízení AP 
pro připojení k internetu  
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0 
 
 
5. Úprava jednacího řádu 
Starosta obce předložil zastupitelům obce úpravu jednacího řádu. 
Článek 2, bod č. 2 upraven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a bod č. 4 se 
vypouští. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují úpravu jednacího řádu 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 4 - 0 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18,45 hod. 

 
 

 
……..…………………                                                                         …………………………… 
podpis starosty                                                                           podpis zapisovatele 

 
 

Ověření zápisu: 
Jana Čutíková……………………………………….... 

 
Ing. Bohuslav Soukup…………………………………. 

 
 

Vyvěšeno: 6. 2. 2012 
 

Sejmuto: 
2. 


