ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přítomni:
Oppl,
Kostial, Zdražil,Šebek,
Omluveni: Michálková
Ověřovatele zápisu. Šebek ,Zdražil
Jednání zahájeno: l8.00hod

OBCE BŘEZÍ

č. 12/2010 ze dne 6.9.2010

Program jednání:
1. Žádost p. Křížka
2. Žádost p. otka.
3. Aktualizace povod. plánu.
4. Žádost p. Špicla
Usnesení zastupite1stva obce Březí č.12/1/2010
za bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se -

°

K jednání zast. obce se dostavil P: Křížek a byla s ním projednána žádost o vyjmutí poz.
p.č.288/58-61 ze st. uzávěry pro stavbu RD a poz.p.č. 288/57 a 288/64 pro dostavbu
komunikace.
Usnesení zastupitelstva
obce Březí č.12/2/2010
za vyjímá z ařízení obce dle 2, vyhlášky 1/2006 o stavební uzávěře pozemky p.č.
288/58,288/59,288/60
a 288/61 určené pro stavbu RD a pozemky 288/57 a 288/64 určené pro
dostavbu komunikace.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Pan otek a paní Stočesová mají zájem o odkup obecních pozemků p.č.604/3 a st. 366 a st. 367a
žádají o stanovení ceny pro případný odprodej
Usnesení zastupite1stva obce Březí č.12/3/2010
za projednalo žádost výše zmíněných žadatelů a pro případný odprodej stanovuje cenu a to :
pozemek p.č. 604/3, lesní pozemek 300,- Kč/m2 a poz. st. 366 a 367, stavební plocha 500,- Kč.
/m2
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Měst. úřad Řičany - vodoprávní úřad zaslal žádost o aktualizaci povod. plánů.
Usnesení zastupite1stva obce Březí č.12/4/2010
za bere na vědomí tuto žádost a pověřuje starostu obce aby kontaktoval P: Mouchu z Povodí
Labe, aby v součinnosti s ním byla provedena aktualizace a byla doručena na vodoprávní úřad do
30.11 :01 jak je uvedeno v žádosti
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

°

p.Špicl podal žádost o vyjádření k PD na rekonstrukci a dostavbu rekreační nemovitosti č,ev. 1
Usnesení zastupite1stva obce Březí č.12/5/2010
za po prostudování PD dokumentace souhlasí s rekonstrukcí a dostavbou rekreačního objektu.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Starosta obce informoval přítomné členy zast.o zdárném dokončení rekonstrukce mostku u
obchodu. V současné době se připravují doklady k podání žádosti na SZIF o proplacení
uznatelných nákladů, tak aby vše mohlo být předáno nejpozději 17.9.2010 na SZIF.Dále
upozornil, že je třeba připravit žádost o dotaci na výstavbu vodovodu až bude otevřeno další
kolo příjmu žádostí.

Příští zasedání 20.9.2010.

Zapsal:

Martin Kostial

Jednání skončeno: 20.00 hod

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Vác1av Šebek
Ing. Otto Zdražil

Augustin Oppl - starosta

