ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30.10. 2003 od 18.30 hod.
v Bříze
--------------------------------------------------------------------------------------------Účast: Pavlík V., Řehák P., Jevoš M., Kunt M., Drobný M.,Čutíková J.,
Králová M.
Program: 1/ Stav dokončovacích prací na stavbě kanalizace v obci
2/ Odpadové hospodářství
3/ Kontrola na Okresní správě sociálního zabezpečení
4/ Zpráva o dalším využití budovy bývalé školy
5/ Různé
1/ K 31.10.2003 bylo obci předáno staveniště stavby kanalizace.
V současné době probíhají přípravy na provedení kolaudace
stavby,která proběhne dne 20.11.2003 v 9.00 hodin.Bylo provedeno
přehodnocení rozpočtu stavby a bylo a bylo dohodnuto ,že i přes velké
množství změn a víceprací bude rozpočet stavby ve výši 17 500 000,-kč
,schválením předchozím obecním zastupitelstvem dodržen.V současné
době je uhrazeno 13 500 000,-kč a zbývá uhradit 3 900 000,-kč, na
úhradu této částky má obec pouze 3 400 000,-kč,doplatek této částky
bude řešen způsobem předem dohodnutím se stavební firmou,která
stavbu prováděla.Dále byla uzavřena dohoda o splátkovém kalendáři
na úhradu věcného břemene za zvláštní užívání silnic ve výši 550 000,-kč
se Statní údržbou silnic Ústeckého kraje.
2/ Obecní zastupitelstvo projednávalo výsledky hospodaření obce s odpady.
Obec vybere na poplatcích za svoz tuhého komunálního odpadu
cca 120 000,-kč
Náklady na odpadové hospodářství jsou:
provoz stanoviště na tříděný odpad stojí ročně
27 000,-kč,
sběr nebezpečného odpadu stojí
cca 8 000,-kč
svoz TKO stojí za rok
120 000.-kč
Celkem
155 000,-kč
Poplatky vybrané od občanů
120 000,-kč
Rozdíl
-35 000,-kč
Z tohoto vyplívá,že obec doplácí na provoz odpadového hospodářství
cca 35 000,-kč.Pokud obec nebude mít prostředky na dotování tohoto
schodku bude nucena přikročit k nějaké formě úpravy výše poplatku.
3/ Obec se podrobila kontrole na okresní správě sociálního zabezpečení,až
na menší nedostatky v evidenci proběhla kontrola bez výhrad a dalších
opatření.

4/ Obci bylo oznámeno,že k 1.11.2003 pan Svoboda končí s pronájmem
budovy bývalé školy a výrobu i se zaměstnanci převádí na firmu
KCH Praha s.r.o .Byl nám podán návrh na pokračování pronájmu
firmou KCH Praha s.r.o ,obec možnosti dalšího pronájmu projedná na
dalším zastupitelstvu.
5/ a/ Pan Ivo Svoboda žádá obec o prodej části parcely č.:388/1
navrhovaná cena je 50,-/m
b/ Pan Job oznamuje obci pokácení stromu na jeho pozemku z důvodu
narušování stavby souseda.
c/ návrh na doplnění komise pro kulturu a sport o pana Petra Fialka a
pani Marcelu Hodrovou
d/ byla doplněna finanční komise o pana Karla Vltavského a Rudolfa
Šindeláře ml.

Usnesení
-obec se bude zabývat výší poplatku za svoz TKO dle finanční situace obce
-příští zasedání bude projednám další pronájem budovy školy firmou
KCH Praha s.r.o
-zastupitelstvo schválilo prodej pozemku panu Svobodovy za cenu 50,-kč/m
-obec nemá námitek k pokácení stromu pana Joba pouze by uvítalo
možnost výsadby náhrady za tento strom
-komise pro kulturu a sport byla rozšířena o nové členy

zapsal: Drobný Milan
příští zasedání 27.11.2003

