ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.8.2005 od 18.30 hod.
v Bříze
--------------------------------------------------------------------------------------------Účast: Řehák P., Kunt M., Pavlík V., Drobný M., Jevoš M., Kunt M.,
Čutíková J.
Program: 1/ Oznámení o odkanalizování objektů ve vlastnictví obce Bříza
2/ Žádost paní Hujové o prodej pozemku u její parcely
3/ Žádost Pana Podrápského o náhradu škody
4/ Oznámení paní Bekové o provádění stavebních úprav
5/ oznámení paní Janulíkové o stavbě plotu
1/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odkanalizování objektů ve
vlastnictví obce. Jedná se o kulturní dům, obecní úřad a kabin TJ Sokol
Bříza. Kulturní dům je již hotov a zbylé přípojky budou zhotoveny
v průběhu měsíce září. Schváleno bez výhrad poměrem 7-0
2/ Žádost paní Hujové o prodej pozemku který dlouhodobě užívá
sousedícího s jejím pozemkem. Zamítnuto poměrem 6-1
3/ Pan Podrápský žádá o náhradu škody, která mu vznikla koupí pozemku
od obecního úřadu v období starostování pana Jevoše, který nebyl
majetkem obce a současné době mu byl vyvlastněn původním majitelem
a žádá o obce uvedení vlastnických práv na pravou míru s tím, že obec
zaplatí skutečnému majiteli rozdíl prodejní ceny, který se předpokládá
v rozmezí 5000-20000kč a tím získá pozemek opět do svého vlastnictví.
Schváleno bez výhrad poměrem 7-0
4/ Oznámení paní Bekové o provádění stavebních úprav jedná se o drobné
údržbové práce na rodinném domku
5/ Oznámení paní Janulíkové o stavbě plotu jedná se o výměnu stávajícího
dřevěného plotu za zděný.
Usnesení
-obecní zastupitelstvo schválilo odkanalizování objektů
-žádost paní Hujové se zamítá s tím, že jí bude umožněno oplocení dle jejích
Požadavků
-žádosti pana Podřipského se vyhovuje s tím, že se obec zařídí nápravu celé
věci
-ke stavebním úpravám paní Bekové obec nemá námitek
-ke stavbě plotu paní Janulíkové obec nemá námitek

zapsal: Drobný Milan
dne:5.9.2005
příští zasedání 29.9.2005

…………………………………..
podpis starosty

Zápis ověřil:
……………………………………….
……………………………………….
Vyvěšeno:………………………………..
Sejmuto:………………………………….

……………………………….
podpis zapisovatele

