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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, 

konaného dne 14. 8. 2017 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Koupě pozemků pod chodníky 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání a uzavření kupních a 

darovacích smluv dle předloženého návrhu s majiteli pozemků, které zasahují do 

plánované výstavby chodníků. Maximální cena Kč 50,- /m2. S majitelem pozemku parc. č.  

387/12 byla dohodnuta cena 2.500 Kč. 

 

2. KD pravidla pronajímání 
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s bodem jednání a přesouvá kompetenci o 

pronajímání KD na kancelář OÚ. 

 

3. CN závlaha hřiště / Zadání výběrového řízení 

 

4. Závěrečný Oznámení p. Srba 

 

5. Výstavba garáže za OÚ 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem výstavby nové garáže a pověřuje 

starostku k realizaci. Náklady na materiál max. 100.000 Kč + poplatky viz. výše. Vrata se 

budou řešit dodatečně schválením samostatné nabídky. 

 

6. Oprava autobusové zastávky 

 a 7. Rekonstrukce příkopu v ulici směrem na Radešín 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje stavební záměry, odprodej zadní části 

autobusové zastávky  p.č. 199/1 a pozemku č. 52/4 v částce Kč 18.000,-. Pověřuje 

starostku k sepsání kupní smlouvy a vkladu do katastru. 

 

8. Žádost o odkoupení pozemku manželé Korousovi 

Usnesení: zastupitelstvo obce zamítá žádost o odkoupení pozemku č. 354/1. 
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9. Žádost o příspěvek – Memoriál Františka Vojtěcha 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 5.000 Kč, zároveň schvaluje 

URO č. 5. 

 

 

 

10. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol a souhlasí 

se zápisy bez závad. 

 

11. Oznámení p. Gala 

 

12. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje počet dětí v MŠ na 28. 

 

13. Diskuze 

 

 

zápis vyhotoven dne: 21. 8. 2017 
 
ověření zápisu dne: 22. 8. 2017 
 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 23. 8. 2017 
 
vyvěšeno na elektronické desce obce: 23. 8. 2017 
 
sejmuto dne: 11. 9. 2017 


