ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.1/2015 ze dne 19.1.2015
Přítomni: Oppl, Zdražil, Šebek, Breburdová, Maňhalová, Michálková, Pešoutová
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. Návrh smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby vodovodu.
2. Návrh příkazní smlouvy na vyřízení dotace na akci „Oprava místních komunikací“.
3. Návrh na pořízení projektové dokumentace na realizaci vodovodních přípojek.
4. Návrh finančního příspěvku na vodovodní přípojky.
5. Návrh znění dohody mezi obcí a poskytovatelem finančního příspěvku.
6. Žádost o dotaci s SFROM
7. Žádost pí. Melovičová
8. Žádost o vyjádření k PD na stavbu RD, p. Kučera
9. Zpráva finančního výboru
10. Určení hodnotící komise
11. Finanční příspěvek na investici
Žádný další bod k projednání nebyl od zastupitelů navržen.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/1/2015
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Došlá a odeslaná pošta
Č.j.
629/2014 St. úřad, Oznámení zahájení spol. řízení, chata č.5 E.
630/2014 Telefonika O2, Faktura, tel. služby
631/2014 pí. Nováková, Žádost o povolení taneční zábavy
632/2014 OŽP, žádost o stanovisko, cesta na poz. p.č. 102/2
633/2014 KUSK, Výkaz přestupků
634/2014 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
635/2014 Obec Březí – Kat. úřad, Žádost o soubory VFK
636/2014 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
637/2014 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 29.12.
638/2014 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 30.12.
639/2014 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 17.12.
1/2015 Č.pošta, Soupis převodů pošt. poukázek 31.12.
2/2015 ABAK, Faktura za int. připojení
3/2015 OŽP, Zahájení odstranění nepovolené stavby, p. Fiala, 304/51
4/2015 OŽP, , Zahájení odstranění nepovolené stavby, p. Strnad, 304/48
5/2015 Kat. úřad, Založení spisu, ustavující zasedání a podpisový vzor

6/2015 MŽP, Zahájení zjišťovacího řízení, posuzování vlivů na životní prostředí
7/2015 p. Horyna, Faktura, kácení stromu
8/2015 Obec Březí – HZS, Žádost o stanovisko k proj. dokumentaci , ČOV
9/2015 obec Březí – pí. Zavadilová, Upomínka, nedoplatek na TKO
10/2015 St. spořitelna, Výpis z účtu
11/2015 BVS Aqua, Faktura, obsluha a údržba ČOV
12/2015 p. Bechyně, Faktura , výkon funkce opr. zást. provozovatele
13/2015 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
14/2015 Vodohosp. laboratoř, Faktura, rozbor vody
15/2015 Telefonika O2, Faktura za tel. služby
16/2015 MŽP, Zahájení zjišťovacího řízení ka koncepci „ Plán pro zvládnutí povo. rizik
v povodí Labe.
17/2015 Exekut. úřad Praha 6, Sdělení dražbě v exekučním řízení č.j. 180 EX 6620/09
18/2015 Okr. soud Praha východ , Žádost o zprávu o pověsti
19/2015 Fiedler a Mágr, faktura za služby na serveru
20/2015 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
21/2015 p. Bílek, faktura, práce v lese
22/2015 MV, Oznámení o změně účtu
23/2015 KUSK, Oznámení o přezkoumání hospodaření obce
24/2015 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
25/2015 obec Březí – pí. Kánská, Upomínka, nedoplatek TKO
26/2015 KUSK, Finanční vypořádání se státním rozpočtem
27/2015 OŽP, Nová aplikace provozní a majetkové evidence
28/2015 KUSK, Informace k vydávání nařízení obce
29/2015 KUSK, Přehled cenových kontrol
30/2015 MV, Informace pro územní samosprávné celky ke Kontrolnímu závěru NKÚ
31/2015 Česká pojišťovna, Platba pojistného
32/2015 KUSK, Přehled VHP povolených obcí v roce 2014
33/2015 Vodohosp. laboratoř, Faktura, rozbor od. vody
34/2015 obec Březí – KUSK, Vyúčtování idet. známek pro VHP za rok 2014
35/2015 obec Březí – Marcus – Aurelius, s.r.o., Vyjádření k existenci sítí
36/2015 Č. pošta, Soupis převodů pošt. poukázek
37/2015 pí. Melovičová, Žádost o odprodej pozemků
38/2015 p. Pěknica, Nabídka na zajištění služeb
39/2015 p. Kučera, Žádost o vyjádření k projek. dokumentaci a žádost o napojení na
kanalizaci obce
Starosta obce předložil členům zastupitelstva návrh smlouvy s dodavatelem stavby vodovodu,
který vzešel z výběrového řízení.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/2/2015
ZO schvaluje dle § 41, odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích předložený návrh smlouvy a
ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh příkazní smlouvy na vyřízení dotace na akci „
Oprava místních komunikací“.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/3/2015
ZO schvaluje dle § 41, odst.1 zákona č. 128/2000Sb., o obcích předložený návrh smlouvy a
ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Koncem roku 2014 proběhla schůzka s pí. ing. Liběnou Knapovou, která podala nejvhodnější
cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení na
stavbu vodovodních přípojek, které se za obec účastnil p. Šebek a p. Oppl. Cenová nabídka
neobsahuje správní poplatky, poplatky za vyjádření, kolky, platby za výpisy a snímky mapy
k KN.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/4/2015
ZO schvaluje, aby obec Březí zajistila na realizaci stavby vodovodní přípojky projektovou
dokumentaci a platné stavební povolení dle zájmu obyvatel a schvaluje, aby toto bylo
zajištěno pí. Ing. Liběnou Knapovou, projekční a inženýrská kancelář, 28. října , 250 88
Čelákovice.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Starosta obce navrhl finanční příspěvek od občanů na vodovodní přípojky ve výši 15 000,-Kč.
na jednu přípojku. V tomto příspěvku je zahrnuto zpracování projektové dokumentace,
zajištění stavebního povolení, navrtávka do hlavního řadu, zhotovení přípojky a další nutné
poplatky k realizaci přípojky.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/5/2015
ZO schvaluje návrh starosty. Příspěvek od občanů , kteří budou mít zájem o vodovodní
přípojku je 15 000,- Kč. Stavba vodovodní přípojky je podmíněna podepsáním „Dohody o
poskytnutí finančního příspěvku“.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Starostou obce byl předložen návrh dohody mezi občanem a obcí o poskytnutí finančního
příspěvku.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/6/2015
ZO obce schvaluje znění a uzavření předložené dohody s občany obce. Obec Březí na
základě této dohody a poskytnutí finančního příspěvku vybuduje vodovodní přípojku
k předmětnému pozemku.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

K podání žádosti o dotaci je nutné, aby tento záměr byl schválen zastupitelstvem a starosta
předložil návrh ke schválení.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/7/2015
Obec Březí schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava místních komunikací“ za
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2015 a zavazuje spolufinancovat uvedený
projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Paní Melovičová podala žádost o odkup poz. p.č.48/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace
poz. p.č.48/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace
poz. st.p. 464 - zastavěná plocha
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/8/2015
ZO zadá vypracování znaleckého posudku na hodnotu výše uvedených pozemků, ze které
vzejde cena, za kterou obec pozemky odprodá. Kupující uhradí náklady znaleckého posudku.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Pan Tomáš Kučera předložil projektovou dokumentaci na stavbu rodinného domu na poz. p.č.
275/31 v k.ú. Březí u Říčan a žádá o vyjádření ke stavbě a o souhlas s napojením na
kanalizační řad.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/9/2015
Předložená projektová dokumentace vypracovaná projektovou kanceláří Ing. Miroslav Andrt,
Brigádnická 472, 267 62 Komárov, ČKAIT 0009837 není v rozporu se schváleným územním
plánem obce Březí a obec Březí souhlasí s realizací stavby na poz. p.č. 275/31 v k.ú. Březí dle
předložené projektové dokumentace.
Obec Březí souhlasí s napojením budoucí stavby na kanalizační řad tlakové kanalizace
v majetku obce Březí.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

Předseda finančního výboru pí. Breburdová předložila
výboru.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/10/2015
ZO bere na vědomí předloženou zprávu.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0

zastupitelstvu Zprávu finančního

Dne 12.1.2015 bylo vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV
Březí“. Starosta obce navrhuje za členy hodnotící komise pí. Cepkovou, p. Šebka a p. Oppla,
náhradníci p. Zdražil, pí. Maňhalová a pí. Michálková.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/11/2015
ZO obce schvaluje předložený návrh na komisi pro hodnocení a posouzení nabídek
zadávacím řízení „Intenzifikace ČOV Březí“
Členové komise:
Augustin Oppl, Březí 96, 251 01 Říčany, starosta obce
Ing. Václav Šebek, Březí 66, 251 01 Říčany, místostarosta obce
Renata Cepková, jednatel spol. WITERO, Biskupcova 1845/79, 130 00 Praha 3
Náhradníci:
1. Ing. Otto Zdražil, Březí 14, 251 01 Říčany, místostarosta obce
2. Jana Maňhalová, Březí 146, 251 01 Říčany,člen zastupitelstva
3. Marcela Michálková, Březí 92, 251 01 Říčany, člen zastupitelstva

První jednání komise se uskuteční dne 27.1.2015 v 15.00 hod v budově obecního úřadu Březí.
Ustanovení komise slouží současně jako pozvánka členů na jednání komise. Náhradníci
budou v případě potřeby vyzváni k účasti na jednání.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
starosta navrhl ponechat výši příspěvku tak jako doposud ve výši 20 000,- Kč. na připojení
jedné nemovitosti na kanalizaci.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č.1/12/2015
ZO schvaluje příspěvek ve výši 20 000,- Kč. na připojení jedné nemovitosti na kanalizaci.
Hlasování: pro – 7 , proti – 0, zdržel se – 0
Zapsal : Marcela Michálková
Jednání skončeno: 20.40 hod
Ověřovatelé zápisu:
Petra Breburdová
Václav Šebek
Augustin Oppl – starosta

