Zápis
z 11. schůze zastupitelstva obce Březsko, konané dne 25. 9. 2015 v 18:30 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program schůze:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Projednání a schválení prodeje části pozemku 946/1
Projednání a schválení odkoupení pozemků
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2015
Došlá pošta
Různé
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
Usnesení
Závěr

Přítomni:
Jiří Zajíček
Rudolf Hloušek
Vojtěch Kuba
Marcela Dostálová
Tomáš Grulich
Lenka Dvořáková
Jiří Burget
Hosté: dle přiložené prezenční listiny
1. Starosta obce přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem dnešní schůze.
Program byl všemi zastupiteli schválen.
2. Druhým bodem schůze bylo jmenování ověřovatelů zápisu. Jmenováni byli:
p. Tomáš Grulich a p. Rudolf Hloušek
3 Kontrola plnění usnesení z poslední schůze zastupitelstva
Proběhla kontrola usnesení s výsledkem, že usnesení je plněno.
4. Projednání a schválení prodeje části pozemku 946/1:
Dne 8.7.2015 požádali manželé Jedličkovi o odprodej části pozemku 946/1 v katastru
obce Březsko. Jedná se o část parcely, určené ke stavebním účelům. Záměr prodeje byl
vyvěšen na úřední desce úřadu a poté schválen zastupitelstvem obce na 9. schůzi v bodě
programu č. 6. Manželé Jedličkovi si nechali vypracovat GP na upřesnění výměry
části o kterou mají zájem. Záměr odprodeje přesné části dle GP byl znova vyvěšen na ÚD
úřadu a na el. úřední desce. Zastupitelé nyní schvalují odprodej této části pozemku, za
účelem výstavby rodinného domu.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 7
Proti – 0 Zdržel se – 0

5. Projednání a schválení odkoupení pozemků
Starosta navrhuje odkoupení 2 zbývajících parcel, které souvisí s rybníkem. Po
jejich odkoupení od pozemkového úřadu už budou veškeré parcely v rybníku a jeho
bezprostředním okolí majetkem obce, což velmi ulehčí jakékoliv následné jednání týkající
se oprav a úprav rybníka a jeho okolí. Jedná se o parcely č. 102/14 o výměře 105 m2 a
102/15 o výměře 80 m2. Zastupitelé s odkoupením pozemků souhlasí.
Dále je navrhováno odkoupení pozemků, které navazují na 946/1 a budou využity jako
přístupová cesta k budoucím rodinným domům, které by měly být postaveny na 946/1.
Jedná se o části parcel, které budou upřesněny GP a jejich vlastníky jsou pan Ladislav
Šimek a pan Jiří Burget.
Zastupitelé s odkoupením pozemků souhlasí.
Zastupitelé hlasovali:
Pro – 7
Proti – 0 Zdržel se – 0
6.

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2015
Jedná se rozpočtové opatření, kterým bylo nutné udělat úpravu, která se týká VPP.
ÚP požaduje změnu v účtování na UZ, zdrojích a prostorových jednotkách.
Dále dochází k navýšení prostředků na nákup ostatních služeb u par. 2341-rybník.
RO je součástí tohoto zápisu ze zastupitelstva.
Zastupitelé berou na vědomí.

7.

Došlá pošta – není náplň

8. Různé
- starosta seznámil zastupitele s probíhajícími pracemi na revitalizaci rybníka.
Firma Insta začala velmi pozdě s odbagrováním sedimentu z rybníku. Jednání
s Instou stále probíhá a je velmi náročné. Firma ve VŘ nabídla nejnižší nabídkovou cenu na celé dílo, avšak nyní se snaží cenu neúměrně navyšovat a práce
tedy probíhají velmi ztuha.
- prasklá lípa u Zajíčkového, která ohrožovala lidi a nemovitosti byla již ořezána
- oprava kaple probíhá bez problémů, po dodání veškerých podkladů na MMR, nám
bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. MMR se bude podílet na nákladech
opravy 70%, což znamená částkou 159.440,-Kč.
- byla vypracována studie na opravu KZ, která bude připravena na vyhlášení vhodného
dotačního titulu
- na hřišti ve středu obce je u dvou sloupů veřejného osvětlení poškozena dolní část –
kryt. Zastupitelé diskutovali možnost opravy, nebo zakoupení nových krytů.
Po diskusi bylo přistoupeno k variantě koupení krytů nových. Zajistí starosta.
- manž. Jedličkovi, kteří hodlají stavět na parcele 946/1 rodinný dům, dávají podnět
zastupitelstvu, který se týká kanalizace. Manž. Jedličkovi budou budovat kanalizační
přípojku k budoucí nemovitosti. Na výše uvedené parcele, je plánována výstavba 2-3
nemovitostí. Pokud by byla možnost, aby se obec nějakým vhodným způsobem
podílela na nákladech stavby kanalizace, manž. Jedličkovi by zvolili nadimenzování
přípojky už na více nemovitostí. Pozdější připojení dalších nemovitostí by pak bylo
velmi zjednodušeno. Pokud by se obec nemohla na nákladech podílet, manž. Jedličkozvolí kapacitu kanalizace pouze pro jejich nemovitost.
Tato varianta bude diskutována na některém z příštích zastupitelstev, po zjištění všech
souvislostí a možností.
9. Různé, dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.
Pan Kuba navrhuje zpracování projektu na obnovu zeleně na návsi. S tímto návrhem bude
pracováno v roce 2016 a po zpracování projektu se bude vyhledávat vhodný dotační titul.

10. Usnesení je samostatnou přílohou tohoto zápisu
11. Závěr
Nebylo dalších připomínek, proto starosta poděkoval přítomným za účast a schůzi
v 19:45 hod. ukončil.

……..…………………………
……………………………………
ověřovatelé zápisu

………………………………….
starosta
Zapsala: L. Dvořáková

