
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 20.6.2007 od 18.30 hod. 

v Bříze 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast:Řehák P.,Drobný M., Jevoš M.,Šindelářová I.,Pavelka M., 
Omluveni:Láska K., Čutíková J., 
 
 
 
Program:  1/  Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006  
                   2/  Projednání návrhu OVZ 
                   3/  Ukončení nájmu Astur a.s.  
                   4/  Ţádost TJ Sokol Bříza o dotaci na opravu laviček na hřišti 
                   5/  Vyhodnocení oslav 950 let obce Bříza 
                   6/  Projednání ţádosti p.Hujové na prodej obecního pozemku 
                   7/  projednání úpravy rozpočtu obce na rok 2007 
   
                                              

Usnesení 
  
 
1/ Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za ok 2006 s těmito  
    výhradami: 

 

        a/  Kontrolní a finanční výboru zvýší počet zasedání a po obsahové 

             stránce zlepší zprávy z jednání. 

        b/  Zlepšit označování účelovým znakem při účtování ÚZ 13101  

             Aktivní politika zaměstnanosti  -  kdy napříště budou řádně  

             označovány jak příjmy, tak výdaje účelovým znakem. 
     

     Schváleno s výhradami 5-0 
 
2/ Zastupitelstvo obce vydává: 
 
   -obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o stanovení systému shromaţďování,                        
    sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů   
    a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bříza  
  - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku ze psů  
  - obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku za provoz 
    systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a   
    odstraňování komunálních odpadů  
  - obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007, kterou se ruší OZV č. 2/2003.     
 
Schváleno bez výhrad  5-0 
3/ Zastupitelé obce projednaly návrh Astur a.s. na dohodu o ukončení  



    pronájmu jídelny v KD z důvodu organizačních změn. O ukončení nájmu  
    bude s nájemce ještě jednáno. 
 
4/  TJ Sokol Bříza bude poskytnuta dotace na opravu laviček na fotbalovém 
     hřišti. Schváleno bez výhrad 5-0 
 
5/  Zastupitele projednaly vyhodnocení oslav 950let obce, které předloţil  
     starosta obce. 
 
     Náklady na oslavy                                  135000,- 
     Příjmy (příspěvky, dary a vstupné)       75000,- 
     Doplatek z rozpočtu obce                        60000,- 
 
6/  Zastupitelé obce projednaly a zamítly ţádost p. Hujové na odprodej  
     pozemku, který má v dlouhodobém pronájmu.  
 
7/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce na   
     rok 2007. Schváleno 5-0 
  

   PŘÍJMY:    daně a poplatky                              3 060 000,- Kč 

  poplatky za likvidaci odpadů            168 000,- Kč 

                       poplatky ze psů                                      9 000,-Kč 

                       dotace na výkon státní správy                9 000,-Kč 

                       Poplatky ostatní                                     7 000,-Kč 

                       činnost knihovnická                              2 000,- Kč 

  kultura-pronájem KD                           6 000,- Kč 

                       inženýrské sítě-plynofikace              50 000,- Kč 

                       komunální odpad                                15 000,- Kč 

                       pronájem nemovitostí-jídelna             12 000,- Kč 

                       činnost místní zprávy                            9 000,- Kč 

                       příjmy z úroků                                    20 000,- Kč                  

                       služby a pronájmy                               64 000,- Kč 

   Celkem                                3 431 000,- Kč 

 

VÝDAJE:   kanalizace-splátky                             985 000,- Kč 

                     MŠ                                                        4 000,- Kč 

                     ZŠ-školné                                          265 000,- Kč 

                     knihovna                                             15 000,- Kč 

                     opravy údržba majetku                     408 000,- Kč 

                     tělovýchova                                        44 000,- Kč 

                     zájmová činnost                                   10 000,-Kč     

                     ambulantní péče                                  23 000,- Kč 

                     veřejné osvětlení                                 67 000,- Kč 

                     veřejná zeleň                                       18 000,- Kč 

                     požární ochrana                                    58 000,-Kč 

                     komunální odpad                              220 000,- Kč 

                     zastupitelstvo                                    324 000,- Kč 

                     místní správa                                    980 000,- Kč 

                     služby-peněžní ústav                          10 000,- Kč 

                     Celkem                                          3 431 000,- Kč    



zapsal: Drobný Milan 

dne:23.6.2007 
příští zasedání 29.8.2007 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:24.6.2007 
 
Sejmuto:…………………………………. 


