OBEC STARÉ BŘÍŠTĚ
ZÁPIS č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 19.4.2019
Jednání zastupitelstva se konalo v budově Obecního úřadu od 19:00 hod., ukončeno bylo v 20:30.

Přítomní zastupitelé: Václav Honzl, Miloslav Palán, Oldřiška Pešková, Robert
Vacata, Alena Tomanicová, Jaroslav Honzl, Petr Tůma
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění
programu zasedání
2. Podklady od účetní obce – rozpočtové změny.
3. Žádost o podporu Čtveráků na organizaci pouti v Mladých Bříštích
4. Nabídka firmy Swietelsky na realizaci přesunu autobusové zastávky
5. Příprava na volby do Evropského parlamentu
6. Projekt na každoroční krajskou dotaci
7. Možnost prodeje obecního dřeva z kůrovcové kalamity
8. Další body:
a. smlouva o věcném břemeni EON
b. smlouva o vypouštění odpadů z DČOV do obecní kanalizace

1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení, popř.
doplnění programu zasedání
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Václav Honzl.
Ověřovatelé Jaroslav Honzl, Petr Tůma.
Hlasování: Pro
7
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
2. Podklady od účetní obce – rozpočtové změny.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1/2019, dříve schváleným starostou.
3. Žádost o podporu Čtveráků na organizaci pouti v Mladých Bříštích
Hlasování: Pro
7
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: ZO schvaluje dotaci ve výši 3 000 Kč.
4. Nabídka firmy Swietelsky na realizaci přesunu autobusové zastávky
Hlasování: Pro
7
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Swietelsky na realizaci přesunu autobusové
zastávky a pověřuje starostu, aby jednal s firmou o termínu dodání stavby a uzavřel
příslušnou smlouvu o dílo. Dále ZO schvaluje umístění dopravního zrcadla pro
usnadnění výjezdu vozidel od Kubátů dosud parkujících na pozemku plánované
zastávky. Dopravní zrcadlo bude povoleno a umístěno na náklady obce.
5. Příprava na volby do Evropského parlamentu
ZO bylo seznámeno s přípravou voleb. Volební komise je ve složení 4 členů a
zapisovatele, volby proběhnou tradičně v budově OÚ pro všechny občany.
6. Projekt na každoroční krajskou dotaci
ZO projednalo možnosti projektů na krajskou dotaci, v úvahu přichází doplnění
herních prvků na dětské hřiště, ZO rozhodne na příštím jednání.
7. Možnost prodeje obecního dřeva z kůrovcové kalamity
Vzhledem k přebytkům palivového dřeva z obecních lesů po kůrovcové kalamitě ZO
rozhodlo o snížení cen.
Hlasování: Pro
7
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: ZO stanovuje ceny prodeje 1m3 palivového dřeva/kulatiny následovně:
• 200 Kč/m3 pro všechny, kteří odpracovali 10h pro obec v předch.12měsících
• 400 Kč/m3 pro trvale žijící občany bez odpracovaných hodin
• 600 Kč/m3 pro ostatní občany bez odpracovaných hodin
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8. Další body:
a. smlouva o věcném břemeni se spol. EON

Hlasování: Pro
7
proti
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu.

0

zdržel se

b. smlouva o vypouštění odpadů z DČOV do obecní kanalizace

Hlasování: Pro
7
proti 0
zdržel se
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu v obecném znění.

0
0

Ve Starých Bříštích dne 19.4.2019 zapsal/ starosta: Václav Honzl ……………………
Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Honzl

……………………………………

Petr Tůma

……………………………………
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