
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2010 od 18.30 hod. 

v Bříze 

 
 

Účast:Řehák P.,Drobný M.,Čutíková J.,Šindelářová I.,Soukup B., 
           Procházková J.,Černosta L. 
 
Program:  1/  Určení zapisovatele a ověřovatelů  
                   2/  Složení slibu členů zastupitelstva 
                   3/  Schválení jednacího řádu 
                   4/  Volba volební a návrhové komise 
                   5/  Volba starosty a místostarosty obce 
                   6/  Zřízení výborů zastupitelstva a zvolení předsedů  
                   7/  Projednání odměn zastupitelů obce pro další období 
                   8/  Projednání a schválení rozpočtové změny č.3 
                   9/  Projednání a schválení žádosti pana Salače 
                  10/ Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy s Mú RCE 
                  11/ Projednání a schválení žádosti pana Kunta 
                  12/ Projednání a schválení zaměstnání obecního dělníka 
 
 

Usnesení 
  

1/ Předsedající ustanovující schůze pan Řehák pověřil jako zapisovatele  
    paní Procházkovou a ověřovatele zápisu paní Čutíkovou a Šindelářovou 
              
2/ Všichni členové složili bez výhrad slib člena zastupitelstva obce Bříza 
 
3/ Zastupitelé obce schválili, že na zasedáních obecního zastupitelstva  
    se bude postupovat dle návrhu nového jednacího řádu, který byl     
    projednám a schválen. Schváleno bez výhrad 7-0 
 
4/ Zastupitele zvolili návrhovou a volební komisy ve složení  
    Předseda pan Soukup 
    Člen pan Černosta a paní Čutíková 
    Schváleno bez výhrad 7-0 
 
5/ Volba starosty a místostarosty proběhla tajnou volbou. Zvoleni byli jako 
     Starosta Milan Drobný                              počtem hlasů 4-3 
     Místostarosta Jitka Procházková             počtem hlasů 4-3 
 
6/ Zastupitelstvo se usneslo na zřízení kontrolního a finančního výboru. 
    Jako předsedové výboru byly zvoleny  
    Finanční výbor Ivana Šindelářová                     počtem hlasů 7-0 
    Kontrolní výbor Jana Čutíková                         počtem hlasů 7-0 
    Zbývající členové budou doplněni na příští schůzi zastupitelstva obce. 



 
7/ Zastupitelstvo projednalo a schválilo odměny zastupitelstva ve výši dle         
    Nařízení vlády č.37/2003 příloha č. 1 s účinností od 1. 11. 2010 
    Starosta                       15651,- 
    Místostarosta              14029,- 
    Člen zastupitelstva         600,- 
    Člen komise                          0,-  
    Předseda komise           1100,- 
    Schváleno bez výhrad 7-0 
 
 
8/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo bez výhrad změnu rozpočtu     
    č.3 na účtě VZ 98187 výdaje na průběh voleb do obecních zastupitelstev  
    Příjem 21 300,- 
    Výdej  21 300,- 
    Schváleno bez výhrad 7-0 
 
9/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Salače o  
    pokácení  2 ks stromů na jeho pozemku, s tím že jeden kus věnuje obci  
    jako vánoční strom. Schváleno bez výhrad 7-0  
     
10/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření veřejnoprávní  
      smlouvy o zajištění přestupkové agendy, na jejímž základě bude Komise  
      pro projednávání přestupků města Roudnice nad Labem zastupovat  
      obec Bříza ve věci přestupků. Schváleno bez výhrad 7-0 
  
11/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Libora Kunta  
      o uzavření nájemní smlouvy na užívání bývalé vývařovny mateřské  
      školy za účelem zřízení provozovny vývařovny. Smlouva bude  
      uzavřena na základě návrhu, který nechá vyhotovit pan Kunt a po  
      schválení obecním zastupitelstvem. Schváleno bez výhrad 7-0 
 
12/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na zaměstnání  
       pracovníka na údržbu obecní zeleně s platností od 1. 12. 2010.     
       Schváleno bez výhrad 7-0 
 
 
 
zapsala: Procházková Jitka 
dne:12. 11. 2010 
příští zasedání 24. 11. 2010 
 
 
 
 
 
 



 
 
………………………………..                    ………………………………. 
            podpis starosty                                           podpis zapisovatele 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 
 
Vyvěšeno:12. 11. 2010 
 
Sejmuto:…………………………………. 


