ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.13/2010 ze dne 4.10.2010
Přítomni: Oppl, Kostial, Zdražil,Šebek,
Omluveni: Michálková
Ověřovatele zápisu. Šebek ,Zdražil
Jednání zahájeno: 18.00hod
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žádost p. Bojanovského
Fa Elektrotrans, a.s.Žádost o vyjádření
Žádost p. Stejskala
Žádost pí. Stočesové
Oznámení Katastrálního úřadu
Informace starosty
Rozpočtové opatření č.2

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/1/2010
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Pan Bojanovský podal žádost o souhlas se zřízením septiku s filtrem u rekreačního objektu ev. č.
96 v k.ú. Březí, včetně PD a hydrogeologickým posudkem

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/2/2010
ZO po prostudování PD a hydrogeologického posudku souhlasí s realizací septiku s filtrem na
poz. p.č.102/35 u rekreační chaty č. 96 E. Tento souhlas nenahrazuje povolení ostatních orgánů
(stavební úřad, vodoprávní úřad).
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Firma Elektrotrans, a.s.poda1a žádost o vyjádření ke zdvojení vedení 400 kW V 415 TR Chodov
- TR Čechy střed, které zčásti prochází katastrem Březí.

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/3/2010
ZO souhlasí s realizací zdvojení vedení 400 kW. Toto zdvojení bude realizováno v rruste
současného vedení, nedojde k novému záboru zemědělské a lesní půdy Nové ochranné pásmo
bude mít šířku 69,4 m což je o 2,6 m méně proti původnímu pásmu v šířce 72 m.
Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se -

°

Pan Stejskal žádá o opravu komunikace na poz.p.č.236/31, kde byla obcí uskutečněna pokládka
kabele NN a současně žádá o sdělení termínu ve kterém by mohlo dojít k převodu komunikace
na poz. p.č. 236/31, 236/32 a 236/25 na obec Březí.

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/4/2010
Oprava komunikace bude provedena cca v průběhu měsíce října až listopadu kdy budou z části
opraveny i ostatní místní komunikace.
ZO se usneslo, že nové komunikace budou přebírat do svého majetku až po tříletém provozu po
kolaudaci komunikace v neporušeném stavu. Pokud komunikace na poz. p.č. 236/31 odpovídá

požadavku obce bude na základě darovací smlouvy komunikace
inženýrských sítí v ní uložených.
Hlasování: pro - 4, proti - O,zdržel se - O

převedena

na obec včetně

Paní Stočesová podala žádost o odkup obecních pozemků p.č. 604/3, st. 367 a st. 368.Cena
pozemků byla stanovena uza č. 12/3/2010 ze dne 6.9.2010.

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/5/2010

za

souhlasí s prodejem a pověřuje starostu obce uveřejnit záměr obce v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. a následně podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: pro - 4, proti - O,zdržel se - O

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ oznámil obci
dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí . Katastrální operát
obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu, (dále jen "obnovený katastrální
operát")v katastrálním území Březí u Říčan obce Březí bude předložen k veřejnému nahlédnutí
v budově obecního úřadu Březí a na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha - východ, a to ve dnech od 1.11.2010 do 12.11.2010 s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu.
S tímto oznámením je možné se seznámit v současné době na úřední desce obecního úřadu Březí
a na stránkách obce www.obecbrezi.cz.

za bylo předloženo

p. Zdražilem návrh rozpočtového

opatření č.2

Usnesení zastupitelstva obce Březí č.13/6/2010

za schvaluje návrh předloženého rozpočtového
Hlasování: pro - 4, proti - O,zdržel se - O

opatřeníč.2

Starosta obce informoval členy zastupitelstva, že mostek u obchodu je kompletně hotov.
Stavební úřad v Říčanech vydal souhlas s užíváním. 17.9. 2010 byla podána žádost na SZIF o
proplacení uznatelných nákladů. Dne 4.10. 2010 byla pracovníky SZIF provedena kontrola všech
souvisejících
dokladů
k rekonstrukci
a
byla
kontrolována
samotná
rekonstrukce
propustku.Nebyly shledány žádné nesrovnalosti a obci by měli být vyplaceny uznatelné náklady
v celkové výši cca 700 000,- Kč.

Zapsal:

Martin Kostial

Jednání skončeno: 21.00 hod

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Šebek
Ing. Otto Zdražil

Augustin Oppl - starosta

