
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.5.2004 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast: Řehák P., Jevoš M., Kunt M., Čutíková J., Pavlík V., KrálováM., 
           Drobný M. 
 
Program:  1/  Návrh smlouvy s Mú Roudnice nad Labem ve věci  
                        zastupování v přestupkovém řízení 
                   2/  Zřízení kroužku výpočetní techniky 
                   3/  projednání konání Dětského dne 
                   4/  Připojení občanů na kanalizaci 
                   5/  Přijmutí brigádníka na údržbu zeleně 
                   6/  Žádost o pronajmutí kulturního domu p.Křtěn 
               
 
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy mezi 
     městem Roudnice nad Labem a obcí Bříza pro výkon přenesené  
     působnosti dle zákona č.200/1990 o přestupcích, v platném znění, v  
     rozsahu §53 odst.1 téhož zákona 
 
2/ Bylo projednáno žádost o zřízení počítačového kroužku se sídlem na  
    obecním úřadě. Konání schůzek bude podle zájmu účastníků v pátek od  
    19 hodin, podmínkou je vlastní počítač .Bude vybírán poplatek 10,-Kč za  
    jednu schůzku a počítač za spotřebovanou energii. 
 
3/ Obecní zastupitelstvo projednalo konání Dětského dne na hřišti TJ Sokol 
    Bříza v neděli 30.května od 13 hodin. 
 
4/ Obecní úřad požádal o přidělení pracovníka Úřadem práce na údržbu 
    zeleně  
 
5/ Obecní úřad požádal Úřad práce o přidělení pracovníka na údržbu 
    zeleně v obci. 
 
6/ Na upozornění občanů bylo projednáno podezřelé odumíraní stromu u  
    budovy bývalé školy.Situace bude sledována a v případě dalšího schnutí  
    stromů bude podán podnět na šetření Policii a Inspekci životního  
    prostředí. 
 
7/ Různé  
  
       a/ žádost pana Otce na pokácení dvou suchých stromů 
 
       b/ žádost o propůjčení fotbalového hřiště na konání Dětského dne 



                                         Usnesení 
  
-byl schválen rozpočet obce na rok 2004 ve výši 3 378 800,- 
-obec zajistí odstranění nedostatků zjištěných pří kontrole hospodaření 
-obecní zastupitelstvo schválilo delegování přestupkové komise na Mú 
v Roudnici nad Labem 
-obecní zastupitelstvo nemá námitek ke zřízení přístupového bodu 
k Internetu 
-žádosti pana Otce se vyhovuje 
-termín konání Dětského dne bude sdělen dodatečně po vyjádření TJ Sokol  
 
zapsal: Drobný Milan 

vyvěšeno:2.6.2004 
příští zasedání 1.7.2004 
 
 
 
 


