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

č. 7/2010 ze dne 17.5.2010

Program jednáni:
1. Žádost pí. Klasové a vyjádřeni obce k přestavbě RD č.p. 68.
2. Žádost p. Breburdy
3. Žádost spol. Trust s.r.o.
4. Oznámeni P: Hercika
5. Hospodařeni obce

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/1/2010
ZO bere na vědomi a souhlasí s programem zasedáni
Hlasováni: pro - 5, proti - O, zdržel se - O

Paní Klasová podala žádost o úpravu hranic mezi pozemky p.p.76/4,st.p. 150, p.p. 76/2 (
vlastník pí. Klasová a p.p. 102/9 (vlastník obec Březí) dle geometrického zaměřeni současného
oploceni
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/2/2010
ZO nesouhlasí s návrhem pí. Klasové. Hranice pozemku zůstanou na historické hranici zaměřené
geodetickou kanceláří RO , s.r.o. Dále bude zbourána zeď mezi poz. 102/9 a 76/4 a bude
posunuta na skutečnou hranici. Nová bude postavena kaskádovitě o max. výšce 1mJe nutno
doplnit PD ke stavbě o dokumentaci, která bude řešit zajištěni poz. 102/9 proti sesuti (změna
stavby před jejím dokončenim), dořešit dopravu materiálu na stavbu( komunikace p.p. 111/1
neni vhodná k provozu těžké techniky, nebezpečí poškozeni hřbitovni zdi), odklidit vytěženou
zeminu z poz. 102/9 při stavbě jímky( cca 20 - 30 cm .
Hlasováni: pro - 5, proti - O, zdržel se - O
Pan Breburda předložil studii na přestavbu rekreačního objektu na RD.
Usneseni zastupitelstva obce Březí č.7/3/2010
Rekreačni objekt č.ev. 124 pana Breburdy se nachází v pásmu, kde je možná přestavba
rekreačnich objektů na RD. ZO souhlasí s přestavbou dle PD ,která bude vypracována v souladu
s předloženou studií.
Hlasováni: pro - 5, proti - O, zdržel se - O
Společnost TR ST 17 s.r.o. podala žádost o vyjádřeni k záměru odkoupit poz. st 366 a 367 a
poz.604/3.
Usneseni zastupitelstva obce Březí č.7/4/2010
Výše zmíněné pozemky jsou majetkem obce Březí a jejich odkup je v současné době možný.
Hlasováni: pro - 5, proti - O, zdržel se - O

Pan Ing. Zdeněk Hercik oznámil zastupitelstvu obce, že se odstěhoval a rezignuje na místo
člena v zastupitelstvu obce Březí ke dni 30.4.2010. Vzhledem k tomu ,že p.Hercik vykonával
funkci předsedy finančního výboru navrhl starosta obce na tuto funkci pí. Michálkovou.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/5/2010
za bere na vědomi oznámení pana Hercika a schvaluje návrh starosty obce aby funkci předsedy
finančního výboru vykonávala pí. Michálková a to od 1.5.2010.
Hlasování: pro - 5, proti - O, zdržel se - O

za obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.7/6/2010
za bere na védorní závěry z této zprávy, ukládá p.Zdražilovi provést opravu zaúčtování dle
závěru této zprávy, termín okamžitě, výsledek dle informací p. Zdražila náprava byla již
provedena.
Starosta obce dále informoval členy zastupitelstvo výsledku výběrového řízení na rekonstrukci
mostku u obchodu.Jako zhotovitel byla vybrána firma Labská,strojní a stavební společnost s.r.o.
z Pardubic. V současné době probíhá jednání s předmětnou firmou a cca do konce měsíce by
měla býti podepsaná smlouva

Zapsal :Marcela Michálková

Jednání skončeno: 20.45 hod

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Otto Zdražil
Martin Kostial

Augustin Oppl - starosta

