
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 15.1.2004 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast: Pavlík V., Řehák P., Jevoš M., Kunt M., Drobný M.,Čutíková J., 
            Králová M. 
 
Program:  1/  Projednání rozpočtu obce na rok 2004 
                   2/  Novela vyhlášky o místním poplatku za provoz systému  
                        shromažďování sběru , přepravy, třídění, využívání a  
                        odstraňování komunálního odpadu 
                   3/ Žádost p. Korouse o povolení pokácení dvou stromů 
                   4/ Různé 

                
 
1/ Byl projednám návrh rozpočtu obce na rok 2004: 
     Příjem ze státního rozpočtu                                         2 000 000,- 
     Příjem z poplatků                                                            160 000,- 
     Příjem z pronájmu                                                             60 000,- 
     Příjem ostatní                                                                   780 000,- 
     Příjmy celkem                                                                3 000 000,- 
 
     Výdaje na provoz                                                          1 300 000,- 
     Výdaje na splátky úvěru                                               1 400 000,- 
                                 
 2/ Obecní zastupitelstvo projednávalo výsledky hospodaření obce s odpady. 
     Na jehož základě schválilo novelu vyhlášky o odpadech na rok 2004  
     
    Náklady na odpadové hospodářství jsou:                      195 000,-kč 
    provoz stanoviště na tříděný odpad stojí ročně               27 000,-kč 
    sběr nebezpečného odpadu stojí                                          8 000,-kč 
    svoz  TKO stojí  za rok                                                     160 000.-kč    
    Poplatky vybrané od občanů                                           126 000,-kč  
    Příspěvek ECOKOM                                                            6 000,-kč 
    Rozdíl                                                                                  -63 000,-kč 
 
   Z tohoto vyplívá, že obec doplácí na provoz odpadového hospodářství  
   cca 63000,-kč.Jako první opatření na snížení schodku v odpadovém  
   hospodářství byly zrušeny všechny úlevy, mimo dětí do 3 let ty jsou od  
   poplatku osvobozeny. Pokud se nezmění přístup a důslednost občanů  
   v dodržování vyhlášky o nakládání s odpadem (tj. recyklovat a plnit  
   popelnice), tak v roce 2005 dojde ke zvýšení poplatku na osobu na  
   maximální výši 500,- protože na náklady které hradí obec za občany  
   nemá v rozpočtu prostředky. 
 



3/  Pan Korous žádá o povolení na pokácení dvou stromů u jeho pozemku. 
 
4/  Dobrovolní hasiči obce Bříza oznamují, že 28. února pořádají ples a    
     žádají o propůjčení kulturního domu. 
 
 

 
 
                                                      Usnesení 
         
 
-Rozpočet obce byl bez výhrad schválen 
-byla novelizována vyhláška, její znění bude zveřejněno ve vývěsce 
-obec prošetří nutnost pokácení stromu pana Korouse  

 
 
zapsal: Drobný Milan 

Vyvěšeno:20.1.2003 
příští zasedání 26.2.2003 
 
 
 
 


