
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.2.2008 od 18.30 hod. 

v Bříze 

 
 
Účast: Drobný M.,Čutíková J.,Kunt M.,Šindelářová I.,Pavelka M., Láska K., 
Řehák P.,  
 
Program:  1/ Ţádost SDH o zapůjčení KD 
                  2/ Ţádost Mysliveckého sdruţení o poskytnutí kontejneru na    
                       úklid odpadků v okolí obce 
                  3/ Projednání zaměstnání dělníka na úklid obce 
                   4/ Ţádost TJ Sokol Bříza o poskytnutí pletiva na oplocení hřiště 
                  5/ Projednání valorizování mezd zaměstnanců Oú 
                   6/ Oznámení výsledků přezkumu hospodaření obce za rok 2007 
                 7/ Ţádost Mysliveckého sdruţení na poskytnutí dotace na       
                       činnost       
         8/ Schválení rozpočtu na rok 2008      
                  9/ Ohláška stavebních prací p. Kunt 
                10/ Ohláška stavebních prací p. Týř 
                11/ Ohláška stavebních prací p. Vacková 
                12/ Oznámení o provádění prořezu větví p. Horáček 
          
                                                  Usnesení  
  
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo zapůjčení KD SDH Bříza za  
    účelem konání zábavy. Schváleno 7-0 
 
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo zajištění kontejneru na  
    odvoz odpadků a uhrazení nákladů s tím spojených. Schváleno 7-0 
 
3/ Obecní zastupitelstvo projednalo sepsání smlouvy o pracovní  
    činnosti s panem  Peškem na dobu do 31.3.2008. Schváleno 7-0 
 
4/ Obecní zastupitelstvo projednalo ţádost TJ Sokol Bříza o poskytnutí  
    pletiva na opravu oplocení hřiště. Schváleno 7-0 
 
5/ Obecní zastupitelstvo projednalo valorizaci mezd zaměstnanců obecního  
    úřadu. Navýšení mezd zastupitelům obce dle nové vyhlášky o odměnách  
    zastupitelů obcí a mezd. Zamítnuto 4-3 
    Valorizace mezd zaměstnanců. Schváleno 7-0 
    Paní Jíravová          400,- 
    Paní Hofmanová     200,- 
    Paní Charvátová     200,- 
     
 
 



6/ Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem přezkumu hospodaření  
    obce za rok 2008. Kontrolní orgán nezjistil ţádné podstatné nedostatky.      
 
7/ Obecní zastupitelstvo projednalo poskytnutí dotace Mysliveckému  
    sdruţení Bříza na činnost sdruţení ve výši 16000,- . Schváleno 7-0 
 
8/ Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2008  (vyz. příloha) .   
    Schváleno 7-0 
 
9/ Ohláška stavebních prací p. Kunt jedná se o výměnu oken na domě  
    čp: 108. Obec nemá námitek. 
  
10/ Ohláška stavebních prací p. Týř jedná se o výměnu střešní krytiny na  
      domě čp: 132. Obec nemá námitek. 
 
11/ Ohláška stavebních prací p. Vacková jedná se o výměnu oken, střešní  
      krytiny a oprava fasády na domě čp: 72. Obec nemá námitek. 
 
12/ Oznámení o provádění prořezu větví p. Horáček oznamuje, ţe bude do  
      konce měsíce února provádět prořez větví na stromech před domem  
      čp:83. Obec nemá námitek 
 
 
 
zapsal: Drobný Milan 

dne:5.3.2008 
příští zasedání 26.3.2008 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:5.3.2008 
 
Sejmuto:…………………………………. 


