
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.10.2004 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast: Řehák P., Kunt M., Čutíková J., Pavlík V., Drobný M., Králová M., 
Neomluveni: Jevoš M. 
 
Program:  1/  Podání zprávy ze zasedání euroregionu Podřipsko 
                   2/  Projednání vlastnických práv k autobusové čekárně 
                   3/  Projednání přijetí pan Kubrichta do pracovního poměru 
                   4/  Žádost paní Chmelíčkové o povolení pokácení stromu 

5/  Žádost pana Procházky o povolení výkopových prací na  
     pozemcích obce Bříza 
6/  Žádost o odkoupení nebo prodej  parcely č.409 paní    
     Koubovou 
7/  Žádost o povolení zbudování okna pani Woodhouse 

                    
 
1/ Obecní zastupitelstvo bylo informováno o průběhu schůze sdružení obcí  
    Podřípska. Správa se tíkala hlavně legislativy a možnosti získání dotací z 
    Evropských fondů na obnovu  
 
2/ Obecní úřad zjistil, že budova autobusové zastávky se nachází na cizím  
    pozemku, který není vlastnictvím obce Bříza. Byly projednány možnosti    
    jak získat pozemek do vlastnictví obce. 
 
3/ Byla projednána smlouva o zaměstnaneckém poměru s panem  
    Fr.Kubrichtem, který bude v naší obci provádět pravidelnou údržbu 
    veřejného osvětlení která bude prováděna každé dva měsíce. Pan  
    Kubricht bude dostávat každý měsíc mzdu ve výši 300,-kč + 200,-kč jako  
    náhradu za použití vlastní mechanizace spojenou s údržbou osvětlení. 
 
4/ Paní Chmelíčková žádá o povolení na pokácení stromu na obecním  
    pozemku před domem č.p.29. Jedná se suchý strom břízy.pokácení  
    provede na vlastní náklady. 
 
5/ Pan procházka žádá o povolení na provádění výkopových prací na   
    obecních pozemcích za účelem pokládky inženýrských sítí. 
 
6/ Paní Koubová žádá o prodej nebo pronájem pozemku p.č.409 za účelem  
    zřízení přístupové cesty na pozemek za svým domem č.p.137. 
 
7/ Pan Cain žádá o povolení zřízení okna v přístavku svého domu  
    č.p.10 
 



        
 
                                        Usnesení 
  
-obecní úřad projedná možnost získání pozemku pod čekárnou 
-pan Kubricht, bude zaměstnám za výše uvedených podmínek 
-obec nemá námitek k pokácení stromu  
-obecní zastupitelstvo nemá námitek k provádění výkopových prací na   
 pozemcích které jsou ve vlastnictví obce,žadatel zajistí uvedení pozemků  
 do původního stavu a vytýčení inženýrských sítí na vlastní náklady 
-žádost o koupi pozemku paní Koubové se zamítá s tím že obec pozemky  
 neprodává a pronájem pozemku není možný protože není jasné kde přesně  
 se pozemek nachází a je součástí lánu, který obhospodařuje Astur a.s.,   
 proto bude provedena náprava převedením pozemku do skupiny orná  
 půda a zrušení označení ostatní komunikace protože tento účel již pozemek  
 50 let nesplňuje.Po změně bude projednáno další užívání pozemku. 
-povolení okna panu Cainovy  bude ještě projednáno 
  
 
zapsal: Drobný Milan 

vyvěšeno:27.10.2004 
příští zasedání 25.11.2004 
 
 
 
 


