
 

Zápis č. 9/2012 ze schůze zastupitelstva obce Březí  

konané dne 2.10.2012 

 

Místo jednání:    Obecní úřad Březí 

Doba zahájení:     1900 hod 

Doba ukončení:    2100 hod 

Počet přítomných členů zastupitelstva:  6 

Jména omluvených členů zastupitelstva: Jun O. 

Jména hostů:  účetní obce p. Hejtmánková  

Jména určených ověřovatelů zápisu:  p. Lunda Josef 

                                                            p. Kupský Zdeněk 

Program jednání: 

1.   Zahájení provedl starosta obce Ing. Ladislav Melichar, který přivítal všechny přítomné 
zastupitele a hosty. 

 
2.  Kontrola usnesení z minulé schůze – splněno. 

 
3.  Projednávané body 

3.1.  Zastupitelstvo schválilo předložený program jednání bez připomínek.  
 
3.2. Zastupitelstvo projednalo územní plán obce Březí po vyhodnocení připomínek ze strany 

pořizovatele MÚ Velké Meziříčí. Zastupitelstvo obce Březí, příslušné podle ustanovení 
par. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
za použití ustanovení par. 43 vyhlášky odst. 4 stavebního zákona, par. 171 zákona č. 
500(2004 Sb., správní řád, par. 13 a přílohy č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti vydává Územní plán Březí, jako opatření obecné povahy OOP č. 
1/2012 ze dne 2.10.2012 

3.3. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu obce Březí s Československou obchodní bankou 
(ČSOB) o přijetí úvěru ve výši 800.000,- s dobou splatnosti 5 roků (základní úroková 
sazba 2,73%, měsíční splátky cca 14.000,- Kč) na financování víceprací při opravě MŠ 
Březí. Úvěr u ČSOB byl vybrán na základě posouzení nabídek a informací poskytnutých 
od ČSOB, Komerční banky a České spořitelny. 

3.4. Zastupitelstvo schvaluje záměr obce směnit část obecní parcely v k.ú. Březí, p.č. 1234/2 
ostatní komunikace (oddělená p.č. 1234/3) o výměře 85 m2 a část p.č. 138/1 hřbitov 
(oddělená p.č. 138/4) o výměře 2 m2, za část parcely p.č. st. 1/2 (oddělená p.č. 1251) o 
výměře 28 m2 , na které se nachází vchod na hřbitov. 

 
 



 

 
3.5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z dílčí kontroly hospodaření obce Březí za rok 2012, 

která proběhla 12.9.2012. Upložilo zjištěné nedostatky odstranit. 
3.6. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o volbách do zastupitelstva kraje, které 

proběhnou 12. a 13.10.2012. 
3.7. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o dokončené opravě mateřské školky a průběhu 

realizace dešťové kanalizace. 
3.8.  Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 – dotace na zateplení MŠ Březí, 

zvýšení rozpočtu na straně příjmů o 1.191.432,60 Kč a na straně výdajů o 1.199.632,80 
Kč. 

 
 
  
 
    
   Starosta obce:     Ing. Melichar Ladislav 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Usnesení č. 9/2012 
ze zasedání Zastupitelstva obce Březí 

konaného dne  2.10.2012 v 19.00 hodin v místnosti Obecního úřadu Březí 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. za ověřovatele zápisu: p. Lunda Josef, p. Kupský Zdeněk  (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽ: 
0) 

2. předložený program jednání bez připomínek. (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽ: 0) 
3. Zastupitelstvo obce Březí, příslušné podle ustanovení par. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, za použití ustanovení par. 43 
vyhlášky odst. 4 stavebního zákona, par. 171 zákona č. 500(2004 Sb., správní řád, par. 
13 a přílohy č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydává 
Územní plán Březí, jako opatření obecné povahy OOP č. 1/2012 ze dne 2.10.2012 
(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽ: 0) 

4. Smlouvu obce Březí s Československou obchodní bankou (ČSOB) o přijetí úvěru ve 
výši 800.000,- s dobou splatnosti 5 roků (základní úroková sazba 2,73%, měsíční 
splátky cca 14.000,- Kč) na financování víceprací při opravě MŠ Březí.  

Úvěr u ČSOB byl vybrán na základě posouzení nabídek a informací poskytnutých od 
ČSOB, Komerční banky a České spořitelny. (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽ: 0) 

5. Záměr obce směnit část obecní parcely v k.ú. Březí, p.č. 1234/2 ostatní komunikace 
(oddělená p.č. 1234/3) o výměře 85 m2 a část p.č. 138/1 hřbitov (oddělená p.č. 138/4) 
o výměře 2 m2, za část parcely p.č. st. 1/2 (oddělená p.č. 1251) o výměře 28 m2 , na 
které se nachází vchod na hřbitov. (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽ: 0) 

6. Rozpočtové opatření č. 2 – dotace na zateplení MŠ Březí, zvýšení rozpočtu na straně 
příjmů o 1.191.432,60 Kč a na straně výdajů o 1.199.632,80 Kč. (PRO: 6, PROTI: 0, 
ZDRŽ: 0) 
 

Zastupitelstvo bere na vědomí:   

1. Zápis z dílčí kontroly hospodaření obce Březí za rok 2012, která proběhla 12.9.2012. 

2. Informace o volbách do zastupitelstva kraje, které proběhnou 12. a 13.10.2012. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá:  

1. Dokončit schvalování a vydání územního plánu obce  – zajistí starosta. 

2. Zveřejnit záměr obce směnit část obecní parcely za vchod na hřbitov - zajistí starosta. 

 

 

Starosta obce:     Ing. Melichar Ladislav 

 

Ověřovatelé zápisu:    p. Lunda Josef  
p. Kupský Zdeněk 

  


