
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 24.4. 2003 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast: Pavlík V., Řehák P., Jevoš M., Kunt M., Drobný M., Čutíková J., 
Nepřítomni: Králová M. 
 
 
 
Program:  1/  Návrh novely místních vyhlášek  
                   2/ Zpráva o auditu 
                   3/ Doplnění členů komisí 
                   4/ Ţádosti 
                   5/ Různé 
                   6/ Usnesení 
                
 
1/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo novelu vyhlášky o poplatku  
     ze psů, s platností od 1.1.2004 
 
2/  Starosta informoval zastupitele o tom, ţe 23.4.2003 proběhl audit  
     hospodaření výsledek bude znám do příštího zasedání. 
 
3/  Předsedové komisí představili členy komisí.    
 
4/  Obecní zastupitelstvo projednalo ţádosti o stavební povolení a ohlášení 
     stavebních prací  
   
    a/ p. Šmajda oznamuje obecnímu zastupitelstvu záměr obnovit demoliční   
       oplocení parcely č.125 a to plotem z dřevěných krajinek. 
   
    b/ p. Ivo Horák oznamuje ,ţe bude provádět zpevnění plochy před  
        domem č.97  
  
    c/ p. Erich Lenkendorfer ţádá o stavební povolení na stavbu kůlny na  
        pozemku domu č.140 
 
5/  p. Jan Škvor oznámil záměr pokácet jehličnatý strom před jeho domem, 
     z důvodu nadměrného zastínění a zavlhčování jeho domu. 
 
6/  p. Martin Job ţádává zastupitelstvo o prodej pozemku č.52/1 a části  
    pozemku č.387/1 na stavbu rodinného domu. 



                                                Usnesení 
         
 
   - obecní zastupitelstvo obce Bříza schválilo novelu vyhlášky o poplatku ze  
      psů.Výše poplatku zůstává stejná, to je 60,-Kč za prvního psa a 90,-Kč  
      za kaţdého dalšího. 
    -komise byly doplněny o členy: 
         a/kontrolní komise  -Šindelář Rudolf 
                                            -Křtěn Antonín 
        b/stavební komise     -Škvor Jan 
                                            -Kozák František 
        c/komise pro sport, kulturu a obchod 
                                            -Kunt Miloslav 
                                            -Čutík Václav 
                                            -Čutík Michal 
        d/finanční komise z důvodu nepřítomnosti předsedy zůstává  
           nedoplněna 
    - ţádosti p. Šmajdy se vyhovuje pouze za předpokladu, ţe plot nebude  

 zhotoven z krajinových prken, ale bude vystavěn na podezdívce  
 nejméně 40cm a z hoblovaných prken. Za dodrţení podmínek  
 zodpovídá stavebník a kontrolu provede stavební komise 
-zastupitelstvo bere na vědomí záměr p. Horáka  
- s vydáním stavebního povolení p. Lenkendorferovy zastupitelstvo   
  souhlasí 
-zastupitelstvo nemá námitek k pokácení stromu p. Škvora 
-s prodejem pozemku p. Jobovi zastupitelstvo souhlasí za podmínek, ţe   
 v případě nutnosti zajistí přesunutí čekárny autobusu na druhou stranu  
 silnice na vlastní náklady. Obec zajistí zřízení kanalizační přípojky na  
 tento pozemek s 50% spoluúčasti ţadatele. 

 
 
 
zapsal: Drobný Milan 

vyvěšeno:2.5.2003 
příští zasedání:29.5.2003 
 
 
 
 
 


