
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 30.4.2008 od 18.30 hod. 

v Bříze 

 
 
Účast: Drobný M.,Čutíková J.,Šindelářová I.,Pavelka M., Láska K., 
Řehák P., Kunt M. 
 
Program:  1/ Ţádost SDH Bříza o dotaci na zakoupení vybavení 
                   2/ Ţádost TJ Sokol o dotaci na výstavbu závlahy 
                   3/ Oznámení konání dětského dne 
                   4/ Oznámení poškození majetku obce  
                   5/ Ţádost p. Jevošové o zapůjčení KD 
                   6/ Ohlášení stavebních prací p. Šindelářová 
                   7/ Ohlášení stavebních prací p. Kozák 
                   8/ Oznámení o zahájení prací na Územním plánu obce 
                    
          

Usnesení 
  
1/ Obecní zastupitelstvo projednalo ţádost SDH Bříza o poskytnutí  
    prostředků na dovybavení zásahového druţstva. Prostředky budou  
    poskytnuty na nejnutnější zajištění provozu schopnosti druţstva s tím, ţe  
    je poţádáno o poskytnutí dotace od Krajského úřadu na vybavení  
    zásahového druţstva pokud tato dotace bude schválena, provede se další  
    dovybavení. Schváleno 7-0 
 
2/ Obecní zastupitelstvo projednalo ţádost TJ Sokol na poskytnutí 
    prostředků na zřízení závlahy fotbalového hřiště. Ţádost se zamítá  
    náklady na zřízení vrtu na čerpání vody v částce 180000 bez DPH jsou  
    neúměrně vysoké se ţádostí se bude obec zabývat aţ v momentě, jestli  
    fotbaloví svaz projeví zájem o spolufinancování. Schváleno 7-0 
 
3/ Starosta oznámil  zastupitelům , ţe dne 7.6.2008  od 9,30 do 12,30 
    proběhne na hřišti TJ Sokol dětský den. 
 
4/ SDH Bříza oznámilo, ţe byl poškozen majetek obce a to betonová deska   
    na hřišti TJ Sokol, zatím není znám osoba, která poškození způsobila, ani  
    jestli toto bylo úmyslné nebo nedbalostní ale v případě ţe se se prokáţe  
    kdo škodu způsobil, bude po něm poţadována náhrada škody ve výši  
    nákladů na zbudování zmíněné desky a to 5000,- Kč. Schváleno 7-0 
 
5/ Paní Jevošová ţádá o zapůjčení KD v termínu 15.8.2008 za účelem  
    rodinné oslavy. Schváleno 7-0 
 
6/ Paní Šindelářová ohlašuje, ţe na domě čp.169 budou měněna okna. 
    Obec nemá námitek. 



7/ Pan Kozák ohlašuje opravu střechy a výměnu krytiny na garáţi u u  
    domu čp.121. Obec nemá námitek, pokud budou dodrţeny všechny  
    náleţitosti vyplívající ze stavebního zákona. 
 
8/ Obecní zastupitelstvo vybralo firmu na zpracování územního plánu obce. 
    Náklady na zpracování ÚP jsou předpokládány ve výši 440 000,- bez dph. 
 
 
 
  
 
zapsal: Drobný Milan 

dne:7.5.2008 
příští zasedání 29.5.2008 
 
 
 
 
 
………………………………..                                                ………………………………. 
            podpis starosty                                                                            podpis zapisovatele 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:7.5.2008 
 
Sejmuto:…………………………………. 


