
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26.11.2008 od 18.30 hod. 

v Bříze 

 
Účast: Drobný M., Šindelářová I.,Pavelka M., Řehák P., Čutíková J.,Kunt M. 
Omluveni: Láska K. 
 
Program:  1/ Schválení vyhlášky o obecním pořádku 
                   2/ Rozpočtové změny 
                   3/ Diskuze na téma nákup komunální techniky 
                   4/ Schválení zaměstnání p. Peška v zimním období 
                   5/ Nájemní smlouva na pozemek pod hasičskou zbrojnicí 
                   6/ Ohlášení stavebních prací p. Jevošová 
                   7/ Ohlášení stavebních prací p. Linhart 
                   8/ Oznámení divadelního představení 
                  
     

Usnesení 
  
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku o obecním 
    pořádku. Schváleno bez výhrad 6-0 
 
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření  
    č.1 d.č.86001. Úprava se tíká na straně příjmů navýšení příjmů o dotaci  
    na zřízení Czechpoint ve výší 52000,-Kč a dotace na provádění voleb do 
    krajských zastupitelstev ve výši 20000,-Kč a navýšení příjmu od ÚP  
    Litoměřice o 11400,-. Schváleno bez výhrad 6-0 
     
3/ Obecní zastupitelstvo projednalo nutnost nákupu komunální techniky  
    pro zvýšení kvality péče o vějná prostranství a komunikace. Předběžně  
    byl vybrán multifunkční nosič Avant 220 v předpokládané ceně pořízení  
    600000-750000,- kč. Nákup bude ještě projednán po předvedení stroje  
    zástupcům obce. 
 
4/  Bylo projednán a schváleno zaměstnání p. Peška na údržbu obce  
     na částečný úvazek v zimním období. Schváleno bez výhrad 6-0  
 
5/  Obec požádala pana Řeháka o odprodej části pozemku, který je v jeho  
     majetku a který se nachází po částí požární zbrojnice. Pan Řehák  
     s prodejem nesouhlasí a nabízí obci dlouhodobí pronájem s předkupním  
     právem na uvedený pozemek za 1,-Kč za rok. Návrh byl předběžně  
     přijat s tím že bude předložen návrh nájemní smlouvy. 
 
6/  Obec bere na vědomí ohlášení drobných stavebních prací na domě  
     p. Jevošové. 
 
 



7/  Obec bere na vědomí ohlášení drobných stavebních prací na domě  
     p. Linharta. 
 
8/ Starosta oznámil konání ochotnického představení pro děti v neděli  
    7.12.2008 od 14 hodin v kulturním domě Bříza 
 
 
 
 
 zapsal: Drobný Milan 
dne:3.12.2008 
příští zasedání 17.12.2008 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:3.12.2008 
Sejmuto:…………………………………. 


