ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 1/2022 ze dne 11. 02. 2022

Přítomni: Oppl, Breburdová, Šebek, Dvořák
Omluveni: Zdražil, Schulzová, Michálková
Ověřovatele zápisu: Šebek, Dvořák
Jednání zahájeno: 16.00 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. Ověřovatele zápisu navrhl pana Dvořáka a pana Šebka,
zapisovatelem pí. Breburdovou.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení navrženého programu
Připomínky pana J. Švíbka
Rozpočtové opatření č. 1
Žádost o odprodej částí pozemků parc. č. 645/1 a 645/2
Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 70/1
Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 240
Projednání možnosti odprodeje části pozemku parc. č. 111/1
Žádost o povolení čerpání finanční částky z rezervního fondu Mateřské školy
Pohádka, příspěvkové organizace

Žádný další bod k projednání nebyl od zastupitelů navržen.
Z řad obyvatel se schůze zastupitelstva zúčastnili: p. Švíbek a p. Čelikovský
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 1/1/2022
ZO
schvaluje
návrh
na
ověřovatele
Šebka a zapisovatele pí. Breburdovou.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl schválen.

zápisu

pana

Dvořáka

a

pana

Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 2/1/2022
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Program byl schválen.
Pan Švíbek přednesl zastupitelstvu své připomínky ohledně nových cen svozu komunálního
odpadu, možnosti obnovení dotace na propustek u rybníka a informovanosti občanů.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 3/1/2022
Zastupitelstvo pana Švíbka informovalo, že aktuální cena za svoz komunálního odpadu je
stanovena na základě změny zákona o místních poplatcích a skutečných nákladů obce na
odstraňování komunálního a separačního odpadu. Též není možné obnovit dotaci na
propustek, jelikož tento rok není vypsána a na rekonstrukci mostku je navázána další akce

Obnova místních komunikací, díky které není možné čekat na novou dotaci propustku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky ohledně informovanosti občanů.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Starosta obce předložil zastupitelstvu Rozpočtové opatření č. 1.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 4/1/2022
Zastupitelstvo obce Březí souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 1
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno.
Manželé Josef a Drahomíra Střeštíkovi podali žádost o odkup části pozemku parc. č. 645/1 o
výměře 14 m2 a 645/2 o výměře 51 m2. Záměr odprodat části pozemků parc. č. 645/1 a 645/2
obec zveřejnila dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění od
16. 12. 2021 do 01. 01. 2022 na úřední desce i EÚD obecního úřadu Březí.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 5/1/2022
ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 645/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)
o výměře 14 m2, a části pozemku parc. č. 645/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 51 m2 které budou odděleny na základě GP pro rozdělení pozemku č. 712-165/2021
za cenu 300,- Kč/m2 + DPH, celkem 19 500,- Kč, s DPH 23 595,- Kč. Obec Březí vypracuje
kupní smlouvu a návrh na vklad do KN podá kupující.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Záměr odprodat části pozemků 645/1 a 645/2 byl schválen.
Pan Pavel Bandas podal žádost o odkup části pozemku parc. č. 70/1 o výměře 18 m2.
Záměr odprodat část pozemku parc. č. 70/1 obec zveřejnila dle § 39, odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., obecní zřízení v platném znění od 10. 01. 2022 do 26. 01. 2022 na úřední desce
i EÚD obecního úřadu Březí.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 6/1/2022
ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 70/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 14 m2, a části pozemku parc. č. 645/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 18
m2, který bude oddělen na základě GP pro rozdělení pozemku č. 740-254/2021 za cenu 300,Kč/m2 + DPH, celkem 5 400,- Kč, s DPH 6 534,- Kč. Obec Březí vypracuje kupní smlouvu a
návrh na vklad do KN podá kupující.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Záměr odprodat části pozemku 70/1 byl schválen.
Pan Vladimír Oppl podal žádost o odkup části pozemku parc. č. 240 o výměře 4 m2. Záměr
odprodat část pozemku parc. č. 240 obec zveřejnila dle § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
obecní zřízení v platném znění od 12. 01. 2022 do 28. 01. 2022 na úřední desce i EÚD
obecního úřadu Březí.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 7/1/2022
ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc. č. 240 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o
výměře 4 m2, který bude oddělen na základě GP pro rozdělení pozemku č. 727-24/2021 za
cenu 300,- Kč/m2 + DPH, celkem 1 200,- Kč, s DPH 1 452,- Kč. Obec Březí vypracuje kupní
smlouvu a návrh na vklad do KN podá kupující.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Záměr odprodat části pozemku 240 byl schválen.

Paní Olga Janochnová podala žádost o odkup části pozemku parc. č. 111/1. Zastupitelstvo
obce projednalo možnost odprodeje části pozemku, která je zastavěná.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 8/1/2022
Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem části pozemku pouze té části, která je zastavěná a
to za podmínek odstranění zídek, zeminy a porostu z pozemku parc. č. 111/1 před nemovitostí
č.e. 81.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Možnost prodeje za uvedených podmínek odstranění zídek, zeminy a porostu z pozemku parc.
č. 111/1 je schválena.
Mateřská škola Pohádka, příspěvková organizace podala žádost o povolení čerpání finanční
částky v celkové výši 8 000,- Kč z rezervního fondu na pořízení 3Boxu interaktivní projektor
s konvertibilním stojanem, včetně multimediálního PC a softwaru. 3Box bude částečně hrazen
z dotace EU a provozního příspěvku.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 9/1/2022
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením 3Boxu interaktivní projektor s konvertibilním
stojanem, včetně multimediálního PC a softwaru v celkové výši 8 000,- Kč z důvodu
zkvalitnění a zpestření výuky dětí.
Hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
Žádost Mateřské školy Pohádka, příspěvková organizace byla schválena.
Jednání ukončeno: 18.30 hod
Zapisovatel: Petra Breburdová
Ověřovatelé: Ing. Václav Šebek
Ing. Jozef Dvořák

Augustin Oppl – starosta

