ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BŘEZÍ č. 7/2011 ze dne 5.9.2011
Přítomní:
Oppl, ,Šebek,Maňhalová,Breburdová, Zdražil, Kostial,
Omluvení: Michálková,
Ověřovatele zápisu. Šebek, Zdražil,

Jednání zahájeno:

18.00 hod.

Starosta obce Augustin Oppl přivítal přítomné. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno
v souladu se zákonem, konstatoval ,že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tak je
zastupitelstvo usnášení schopné. Ověřovateli zápisu určil p.Zdražila a p. Šebka, zapisovatelem
pí. Maňhalovou.
Program jednání:
Došlá pošta od minulého zasedání
Plnění úkolů z minulého zasedání
Žádost ing. Zykana, stanovisko k PD na stavbu RD
Žádost Ing. Vinaře, stanovisko k PD na dostavbu areálu firmy Oresi
Žádost P: Čadila, zařazení poz. do úz. plánu obce
Žádost Ing. Pochopa, zařazení poz. do úz. plánu obce
Rozpočtové opatření č.l
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Obecně závazná vyhláška o omezení hluku
11. Změna úz.plánu obce Březí
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/1/2011
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro -6 , proti - O, zdržel se - O

Starosta obce seznámil přítomné s došlou poštou od minulého zasedání.
Došlá pošta od minulého zasedání:
Čj.
35912011 KUSK, Termín předání fin. Výkazů za 7/2011
Předáno p. Zdražilovi
360/2011 PID, Informační zpravodaj č.13120 11
Zveřejněno na úřední desce
36112011 obec Březí, výzva majitelům pozemků k jejich údržbě
Všichni známý majitelé neudržovaných pozemků byli obesláni
362/2011 St. Úřad, Oznámení o zahájení územního řízení
Vzalo na vědomí ZO
363/2011 St. Úřad, Výzva k odstranění nedostatků podání

Předáno starostovi k vyřízení
36412011 MV, Aktualizace údajů o subjektu
Předáno starostovi k vyřízení
365/2011 BVS Aqua,s.r.o., Faktura za zajištění obsluhy a údržby ČOV
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
366/2011 ASA, Faktura za svoz separovaného odpadu
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
367/2011 ASA, Faktura za svoz komunálního odpadu
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
368/2011 Ekokom, Podklady pro fakturaci za 2 Q 2011-08-09
Předáno k vyřízení p. Zdražilovi
369/2011 P. Červínek, Faktura za sekání pasek
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
370/2011 p. Grezl, Faktura za rekonstrukci restaurace
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
371/2011 Telefonika 02, Faktura za tel. služby
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
372/2011 MÚ Říč. St. úřad, Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
Vzal o na vědomí ZO
373/2011 Exekutorský úřad Chomutov, Exekuční příkaz
Zveřejněno na úřední desce
37412011 Exekutorský úřad Chomutov, Exekuční příkaz
Zveřejněno na úřední desce
375/2011 obec Březí-ČEZ, Žádost o souhlas
Odesláno na ČEZ
376/2011 obec Březí -MÚŘ.OŽP, Žádost o prodloužení st. povolení
Odesláno na MÚ Říčany
377/2011 obec Březí - MÚŘ. OŽP, Žádost o souhlas se stavbou do 50 m od lesa
Odesláno na MÚ Říčany
378/2011 KUSK, Metodický list OFK 1/2011
Předáno p. Zdražilovi
379/2011 KUSK, Souhrnný dotační vztah za 8/2011
Předáno p. Zdražilovi
380/2011 Studnařství Kovář, Oznámení průzkumného vrtu
Vzalo na vědomí ZO
381/2011 MÚ Říčany, Oznámení o zahájení projednávání návrhu ÚP Říčany
Vzalo na vědomí ZO
38212011 Měst.část Praha 22, Úhrada neinvestičních nákladů za leden až srpen 2011
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
383/2011 MÚ Říčany, Soubor stanovisek
Předáno starostovi
384/2011 Vodohospodářská laboratoř, Faktura za rozbor od. vody
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
385/2011 CUZK, Informace k základnímu registru RUIAN
Předáno starostovi
386/2011 p. Salveguart, Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les
Předáno starostovi
387/2011 KUSK, Informace k výkaznictví za 8/2011
Předáno p. Zdražilovi

388/2011 p.Plzák ,Oznámení o oplocení pozemku
Vzalo na vědomí ZO
389/2011 KUSK ,Informace k přezkumu hospodaření obce
Vzal o na vědomí ZO
390/2011 BVS Aqua, Faktura za výkon funkce odpovědného provozovatele VTK
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
391/2011 Exekutorský úřad Ústím nad Orlicí, Dražební vyhláška
Zveřejněno na úřední desce
392/2011 MÚ Říčany - St. Úřad, Oznámení o zahájení řízení
Vyvěšeno na úřední desce
393/2011 MÚ Říčany - OŽP, oznámení o zahájení řízení
Vyvěšeno na úřední desce
394/2011 MÚ Říčany - st. úřad, Územní souhlas
Vzalo na vědomí ZO
395/2011 MÚ Říčany - st. úřad, Kolaudační souhlas s užíváním stavby
Vzalo na vědomí ZO
396/2011 BVS aqua, Faktura za výkon funkce od. zástupce provozovatele ČOV
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
39712011 p. Vačkář, Faktura za výměnu vodárny a čištění studny
Předáno p. Zdražilovi k proplacení
39812011 Ing. Zykan, Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu RD
Projednáno za
39912011 p. Čadil, Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce
Projednáno za
400/2011 MÚ Říčany - st. úřad, Oznámení o zahájení řízení
Vyvěšeno na úřední desce
401/2011 Ing. Vinař, Žádost o stanovisko k projekt. dokum. na dostavbu areálu Oresi.
Projednáno za
402/2011 Ing. Pochop, Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce
Projednáno ZO
403/2011 Ropid, Informační zpravodaj 15/2011
Zveřejněno na úřední desce
404/2011 obec Březí - ČIŽP, Žádost o stanovisko k PD na rozšíření ČOV
Odesláno na ČIŽP
Plnění úkolů z minulého zasedání:
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

č.2)
č.3)
č.4)
č.5)
č.6)

vyřízen, povolení zasláno p. Fučíkovi
probíhá jednání s městem Říčany o uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy
všichni známý majitelé pozemků byli obesláni
zpráva byla podána na KÚ středočeského kraje a na Ministerstvo zemědělství
žádost vyřízena, finanční příspěvek předán

Ing. Zykan zaslal žádost o stanovisko k navrženému projektu na stavbu RD
Usnesení zastupitelstva

obce Březí č.7/2/2011

ZO projednalo žádost ing. Zykana. Obec Březí usiluje o zachování klasické zástavby obce.
Navrhovaný dům má ploché zastřešení nad celou budovou, což je v rozporu se schváleným
územním plánem. Navrhovaný dům nezapadá do současné zástavby obce Březí . ZO
nesouhlasí se stavbou domu dle předložené dokumentace

Hlasování: pro -6 , proti - 0, zdržel se -

°

Firma Oresi v zastoupeni Ing. Vinaře požádalo o stanovisko k PD na změnu stavby před
dokončením pro stavbu .Areál Oresi"
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/3/2011
Záměr firmy Oresi není v rozporu se schváleným úz.plánem obce, ZO souhlasí se změnou
stavby před dokončením dle předložené PD.
Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se -

°

p. Vladimír Čadil požádalo změnu funkčního využití poz. p. č.374/11,12 z nelesní plochyliniové a rozptýlené zeleně na plochu čistě obytnou(všeobecně obytnou).
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/4/2011
ZO bere na vědomí tuto žádost a ukládá ji na Obecním úřadě Březí a žádost bude řešena při
zadání první změny územního plánu obce.
Hlasování: pro -6 , proti - 0, zdržel se -

°

p. Ing. Pochop požádalo změnu funkčního využití poz. p.č.374/10 z nelesní plochy -liniové
a rozptýlené zeleně na plochu čistě obytnou(všeobecně obytnou).
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/4/2011
ZO bere na vědomí tuto žádost a ukládá ji na Obecním úřadě Březí a žádost bude řešena při
zadání první změny územního plánu obce.
Hlasování: pro -6 , proti - 0, zdržel se -

°

p. Zdražil předložil ZO Rozpočtové opatření č.l
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/5/2011
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1
Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se -

°

Předsedkyně finančního výboru pí. Breburdová předložila zprávu finančního výboru za první
pololetí roku 2011.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/6/2011
ZO bere na vědomí zprávu předsedkyně finančního výboru
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se -

°

Předsedkyně kontrolního výboru pí. Maňhalová předložila zprávu kontrolního výboru za
první pololetí roku 2011.

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7 /7 /2011
za bere na vědomí zprávu předsedkyně kontrolního výboru
Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se -

°

Na četné stížnosti občanů na hluk ve dnech volna byla vypracována Obecně závazná vyhláška
omezující hluk v obci Březí v určitých dnech. Starosta obce předložil návrh předmětné obecně
závazné vyhlášky ZOo

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/8/2011
za schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky obce Březí č.l/20110 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností
Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se -

°

Starosta obce navrhl pořízení první změny územního plánu obce Březí s tím , aby
pořizovatelem byl MÚ Říčany, odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/9/2011
za schvaluje návrh starosty a souhlasí s pořízením první změny územního plánu obce Březí.
Pořizovatelem úz.plánu bude Městský úřad Říčany, odbor územního plánování a regionálního
rozvoje. Kontaktní osoba pro komunikaci mezi MÚ Říčany a obcí Březí bude schválena na
příštím zasedání za.
Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se -

°

Zapsal: Jana Maňhalová
Jednání skončeno: 20.40 hod
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Šebek

Ing, Otto Zdražil

Augustin Oppl - starosta

