ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BŘEZÍ
Přítomni:
Oppl,
Kostial, Zdražil,Šebek,Mlchálková
Omluveni:
Ověřovatele zápisu. Zdražil, Kostial

Jednání zahájeno:

č. 9/2010 ze dne 17.6.2010

l8.00hod

Program jednání:
1. Závěrečný účet obce
2. Mandátní smlouva
3. Stanovení počtu členů zast. obce
4. Pronájem poz. p.č.86/4
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.9/1/2010
za bere na vědomi a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro - 5, proti - O,zdržel se - O
Starosta obce předložil členům zastupitelstva závěrečný účet obce za rok 2009, který byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Březí od 2.6.2010 do 17.6.2010, jak v listinné tak
elektronické podobě.K závěrečnému účtu nebylo připomínek z řad občanů ani členů
zastupitelstva.
U snesení zastupitelstva
obce Březí č.9 /2/2010
za schvaluje závěrečný účet obce za rok 2009 bez výhrad.
Hlasování: pro - 5, proti - O,zdržel se - O

za byla starostou předložena mandátní smlouva na výkon stavebního dozoru při rekonstrukci
mostku u obchodu
Usnesení zastupitelstva
obce Březí č.9/3/2010
za souhlasí se zněním mandátní smlouvy a souhlasí s podpisem smlouvy.
Hlasování: pro - 5, proti - O, zdržel se - O
Usnesení zastupitelstva
obce Březí č.9/4/2010
za schvaluje dle 67 zákona č. 128/2000 Sb., návrh starosty obce, počet členů zastupitelstva
obce pro příští vol. období je 7 členů.
Hlasování: pro - 5, proti - O, zdržel se - O

Pro rekonstrukci mostku u obchodu je třeba přístup na sousední poz. 86/4 který vlastní manž.
Zdražilovi, kteří souhlasí s navrhnutou cenou za pronájem na dva měsíce ve výši 20 OOO,-Kč.
U snesení zastupitelstva
obce Březí č. 9/4/2010
za schvaluje navrženou cenu za pronájem a pověřuje starostu obce podpisem patřičné smlouvy
Hlasování: pro - 5, proti - O, zdržel se - O

Starosta informoval členy zastupitelstva o rekonstrukci restaurace U rybníka. V pondělí 14.6.2010
byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. V současné době probíhá odstraňování vad a
nedodělků dle zápisu od stavebního dozoru.

U obchodu začala rekonstrukce mostku. Do 30.6.2010 by měl být nový mostek zprovozněn a do
31.7.2010 doděláno vydlážděni koryta, úprava břehů a celkově připravena stavba k předáni do
užíváni.

Zapsal:

Marcela Michálková

Jednání skončeno: 19.00 hod

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Otto Zdražil
Martin Kostial

Augustin Oppl- starosta

