ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.5/2015 ze dne 7.9.2015
Přítomni: Oppl, Zdražil, Breburdová, Maňhalová, Michálková, Pešoutová, Šebek
Omluveni:
Ověřovatele zápisu: pí. Breburdová, p. Šebek
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 usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu určil pí. Breburdovou a p. Šebka,
zapisovatelem pí. Michálkovou.
Navržený program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žádost p. Pešáka o odprodej části pozemku
Pachtovní smlouva
Rozpočet na schodiště na hřišti
Žádost p. Čadila
Smlouva o zřízení věcného břemene
Kniha obcí a měst
Rozpočtové opatření č.2
Lampionový průvod

Žádný další bod k projednání nebyl od zastupitelů navržen.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/5/2015
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Došlá a odeslaná pošta
Č.j.
198/2015 MV, Možnost ohlásit změnu místa trvalého pobytu, adresu stavby s předčasným
užíváním.
199/2015 KUSK, Zapisování údajů a vymezení vol. okrsků a jejich změn do RUÍAN,
omezení svéprávnosti k výkonu vol. práva.
200/2015 OŽP, Souhlas s užíváním stavby, studna p. Koflák
201/2015 OŽP, Oznámení o zahájení řízení, studna pí. Chejnová, 275/52
202/2015 MV, RPP A1262,oznámení o reg. agendy.
203/2015 MV, RPP A1282,oznámení o reg. agendy
204/2015 MV, RPP A1182,oznámení o reg. agendy
205/2015 MV, RPP A1252,oznámení o reg. agendy
206/2015 MV, RPP A 46,oznámení o reg. agendy
207/2015 Dopravní úřad, Uzavírka silnice III/10176
208/2015 MV, RPP A1601,oznámení o reg. agendy
209/2015 KUSK, Souhrnný dotační vztah na VI/2015
210/2015 St. úřad, usnesení, rozhodnutí, studna, pí. Horčíková, 275/20
211/2015 MV, Seminář na vzdělávání zaměstnanců
212/2015 MV, RPP A 318,oznámení o reg. agendy

213/2015 MV, RPP A1095,oznámení o reg. agendy
214/2015 OSAD, Rozhodnutí, povolení zvláštního užívání komunikace
215/2015 OSAD, Rozhodnutí, částečná uzavírka silnic
216/2015 St. úřad, Souhlas s provedením ohl. stav. záměru
217/2015 KUSK, Usnesení, přezkumné řízení
218/2015 Kat. úřad, Vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí
219/2015 MV, RPP A1281,oznámení o reg. agendy
220/2015St. úřad, Oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením
221/2015 Okr. soud M. Boleslav, Žádost o zprávu o pověsti
222/2015 MV, RPP A1126,oznámení o reg. agendy
223/2015 FÚ, Vyrozumění
224/2015 OŽP, Rozhodnutí, st. povolení, povolení s nakl. s vodami, 275/51
225/2015 OŽP, Rozhodnutí, st. povolení, povolení s nakl. s vodami, 275/52
226/2015 St. úřad, Oznámení zahájení spol. řízení, příst. pro auta, p. Dvořák
227/2015 St. úřad, Oznámení zahájení spol. řízení, RD pí. Chejnová, 275/52
228/2015 p. Bárta, Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci na stavbu RD
229/2015 MV, RPP A1186,oznámení o reg. agendy
230/2015St. úřad, Stavební povolení p. Kučera, 275/31
231/2015 p. Dolejší, Žádost o stanovisko k proj. dokumen. na stavbu RD, 288/31
232/2015 p. Pešák, Žádost o odkup pozemku
233/2015 KUSK, Oznámení o přezkoumání hospodaření
234/2015 KUSK, Termín předání výkazu Fin 2.12 za VII a VIII 2015
235/2015 OŽP, Oznámení zahájení řízení o odstranění nepovolené stavby
236/2015 p. Žídek, Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci, opěrná zeď
237/2015 KUSK, Vyrozumění o zastavení nezkumného řízení
238/2015 St. úřad, Rozhodnutí o změně umístění stavby
239/2015 OŽP, Rozhodnutí, zákaz vstupu do lesa
240/2015 obec Březí, Žádost o ustanovení opatrovníka( st.úřad)
241/2015 Prodesi, Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci
242/2015 OŽP, Opatření obecné povahy, nedostatek vody
243/2015 OŽP, Usnesení, zastavení řízení o odstranění nepovolené stavby,studna 275/52
244/2015 KUSK, Stanovisko k intenzifikaci ČOV
245/2015 OŽP, Oznámení o zahájení řízení a pozvání k jednání,studna 275/52
246/2015 OŽP, Rozhodnutí, veřejná vyhláška
247/2015 St. úřad, Rozhodnutí, st. povolení ,pí. Chejnova 275/52
248/2015 St. úřad, Stavební povolení 275/3
249/2015 p. Petřík, Žádost o kácení stromů rostoucích mimo les
250/2015 FU, Vyrozumění
251/2015 Mze, Informace ohledně dotace ČOV
252/2015 pí. Matějková, Žádost o vyjádření k proj. dokumentaci.
253/2015 obec Březí – SÚS, Žádost o opravu komunikace.

Pan Pešák podal žádost o odkoupení části poz. p.č. 642/1. Záměr odprodat pozemek byl
zveřejněn dle § 39 odst1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce obecního úřadu od
1.8.2015 do 16.8.2015
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.2/5/2015
ZO souhlasí s odprodejem části pozemku p.č.642/1 za cenu 300,- Kč/m2, p. Oppl zajistí
dělení pozemku se stavebním úřadem. Obec vyznačí část pozemku , která bude následně

zaměřena geometrem. Pan Pešák oddělí nově vzniklý pozemek od komunikace opěrnou zdí.
Starosta obce vypracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Pan Ing. Louda, soukromý zemědělec, projevil zájem o propachtování zemědělské půdy
v majetku obce Březí. Záměr propachtovat pozemky p. č. 136/1 – orná půda 798 m2 , 144/1 –
orná půda 9 300 m2, 664 – orná půda 1 000 m2 a 669 – orná půda 250 m2 o celkové výměře
11 384 m2 byl zveřejněn dle § 39 odst1 zákona č. 128/2000 sb.,o obcích 1.8.2015 do
16.8.2015.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.3/5/2015
Zastupitelstvo obce souhlasí s propachtováním výše uvedených pozemků Ing. Loudovi za
cenu 5 000,- Kč./1 ha, celkově 1,1384 ha za cenu 5 647,- Kč. na dobu pěti let. ukládá
starostovi obce podepsat příslušnou pachtovní smlouvu.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Fotbalovým klubem Meteor Březí byl předložen rozpočet na opravu schodů na hřišti. Klub si
netroufá svými silami sám opravu realizovat, tak byl rozpočet předložen dodavatelsky
v celkové výši 17 730,- Kč.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.4/5/2015
Vzhledem k situaci, která vznikla, osloví obec ještě nejméně dva dodavatele o cenovou
nabídku na opravu schodů a po té bude rozhodnuto, jak ve věci dále pokračovat.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
p. Čadil podal žádost o instalaci zrcadla v místě výjezdu s komunikace p.č.650.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.5/5/2015
ZO vyhovuje žádosti pana Čadila. Budou ještě dále vytipována nebezpečná místa , kde je
výjezd z místních komunikací nepřehledný a i tyto budou osazeny zrcadly. Jedná se cca o pět
zrcadel.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Společnost Geoaxis , která na základě plné moci zastupuje společnost ČEZ, zaslala návrh
smlouvy na zřízení věcného břemene - služebnosti na uložení sítí( el. vedení) do pozemku
p.č.642/1 v délce 19 m
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.6/5/2015
ZO souhlasí s návrhem smlouvy . Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to 300,- Kč za každý
započatý metr uložení el. vedení, celkem 19 m x 300,- Kč. celkem 5 700,- Kč. Z ukládá
starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Vydavatelství Proxima Bohemia se chystá vydat Encyklopedii Česká republika – města a
obce a nabízí úplatnou prezentaci obce. Bezúplatná prezentace je 1/6 stránky A4.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/5/2015
Vzhledem k tomu, že obdobná kniha již vyšla před několika lety, v níž má obec Březí
prezentaci, využije nabídky prezentace 1/6 stránky A4 zdarma .
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

p. Zdražil předložil zastupitelů rozpočtové opatření č.2
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.8/5/2015
ZO Březí schvaluje předložené rozpočtové opatření č.2
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Kulturní komise oznámila záměr uspořádat lampionový průvod k výročí vzniku republiky.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č./5/2015
ZO bere na vědomí záměr kulturní komise. Pí. Maňhalová a pí. Pešoutová zajistí potřebné
povolení na dopravním úřadě ohledně zvláštního užívání komunikace.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Zapsal : Marcela Michálková
Jednání skončeno: 20.30 hod
Ověřovatelé zápisu:
Petra Breburdová
Václav Šebek
Augustin Oppl – starosta

