
                                                ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25.11.2004 od 18.30 hod. 

                                             v Bříze 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Účast: Řehák P., Kunt M., Čutíková J., Pavlík V., Drobný M., Králová M., 
Jevoš M. 
 
Program:  1/  Projednání problematiky odpadového hospodářství 
                   2/  Žádost o stavební povolení paní Adeltové 
                   3/  Žádost SDH Bříza o propůjčení kulturního domu za účelem 
                         konání silvestrovské oslavy                         
                   4/  Stížnost paní Janulíkové na stavbu paní Svobodové pro  
                        nedodržení podmínek pro vydání stavebního povolení 

5/  Oznámení konání zábavy pořádané SDH Bříza dne 4.12.2004 
 

                    
 
1/ Obecní zastupitelstvo bylo informováno o stavu hospodaření s odpady za  
    rok 2004. S tím že došlo ke zvýšení ceny za vyvezenou popelnici díky  
    změně sazby DPH na 19% je opět odpadové hospodářství silně  
    prodělečné. Po uzavření celoročního účtu za odpadové hospodářství bude  
    projednáno zda dojde ke zdražení poplatku za popelnice či zda zůstane  
    zachována stávající výše poplatku. Dále byla projednána problematika  
    třídění odpadů, která je hlavním motorem pro zdražení poplatku,  
    protože občané odmítají třídit odpady a tím způsobují nárust schodku  
    odpadového hospodářství a tím neúměrně zvyšují náklady na svoz  
    odpadu                        
 
2/ Paní Adeltová žádá o stavební povolení zádveří u svého domu 
 
3/ Sdružení dobrovolných hasičů Bříza žádá o propůjčení kulturního domu  
    za účelem konání silvestrovské oslavy s tím že by jim byl odpuštěn  
    standardní poplatek za propůjčení 
 
4/ Paní Janulíková podává stížnost na provedení stavby sousedící s jejím 
    pozemkem jejíž stavitelem je paní Svobodová a žádá o zřízení nápravy. 
 
5/ Sdružení dobrovolných hasičů Bříza oznamuje že pořádá dne 4.12.2004 
    v kulturním domě zábavu a tím to žádá o propůjčení kulturního domu  
    pro tyto účely 
 
 
        
 
                  



                                               Usnesení 
  
-obecní úřad projedná možnost získání pozemku pod čekárnou 
-obec nemá námitek k povolení stavby 
-obecní zastupitelstvo nemá námitek k propůjčení kulturního domu za  
  účelem konaní silvestrovské  oslavy 
-stížnost paní Janulíkové bude prošetřena a bude v případě oprávněnosti  
  zjednána náprava 
-žádosti SHD Bříza se vyhovuje 
 
 
 
zapsal: Drobný Milan 
vyvěšeno:1.12.2004 
příští zasedání 16.12.2004 
 
 
 
 


