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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.5.2011   
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze  
 
 
Program jednání: 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
   2. Návrh na změnu dodavatele plynu pro obec 
   3. Podání zprávy kontrolního výboru za období 12/2010 – 3/2011 
   4. Podání zprávy finančního výboru za období 1/2011 – 3/2011 
   5. Činnost kontrolního výboru 

6. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu  
v měsíci 4/2011 

   7. Projednání rozpočtu akce - oslav 90 let fotbalu v obci Bříza (pokud  
bude doručen zastupitelům v zákonném termínu tj. do 5 dnů před 
termínem jednání zastupitelů obce) 

Navržený program byl doplněn o body č. 8 – 10   
8. Rozpočtové opatření č. 2 – sčítání lidu    

 9. Předložení dohody o financování povinné školní docházky 
 10. Předložení nové smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení 
      

 

 Zasedání zastupitelů obce bylo řádně v termínu svoláno a vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelů obce začalo v 18,30 hod. 

 Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, přítomno 6 zastupitelů (Drobný, 
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková),  

 Nepřítomen Ing. Černosta 

 Zapisovatel: Ivana Šindelářová 

 Ověřovatelé zápisu: pí. Jana Čutíková, Ing. Luboš Černosta 
 
 
Navržený program jednání prošel hlasováním takto:              pro – proti 
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010     6 - 0 
2. Návrh na změnu dodavatele plynu pro obec     6 - 0 
3. Podání zprávy kontrolního výboru za období 12/2010 – 3/2011 + činnost 6 - 0 
kontrolního výboru   
4. Podání zprávy finančního výboru za období 1/2011 – 3/2011   6 - 0 
5. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu v  měsíci  4/2011 6 - 0 
6. Projednání rozpočtu akce - oslav 90 let fotbalu v obci Bříza (pokud bude  6 - 0   
doručen zastupitelům v zákonném termínu tj. do 5 dnů před termínem 
 jednání zastupitelů obce) 
7. Rozpočtové opatření č. 2 – sčítání lidu      6 - 0  
8. Předložení dohody o financování povinné školní docházky   6 - 0 
9. Předložení nové smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení   6 - 0  
Navržený program jednání byl po sloučení bodů č. 3 a č. 5 odsouhlasen 
 

 

 Zasedání zastupitelů obce v 18,40 hod. doplnil příchod zastupitele Ing. Luboše 
Černosty 

 Zasedání zastupitelů obce je nyní v plném počtu 7 zastupitelů obce 
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Usnesení: 
 
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 
Bod č. 1  byl odložen na příští zasedání zastupitelů obce, z důvodu nesouhlasu Ing. Černosty 
se závěrečným účtem za rok 2010,z důvodu chybně označeného rozpočtového opatření. 
Opravený závěrečný účet za rok 2010 bude předložen na příštím zasedání. 
 
  
2. Návrh na změnu dodavatele plynu pro obec 
Starosta předložil návrh na změnu dodavatele plynu pro obec Bříza.  
Dodavatelem plynu bude Pražská plynárenská, a.s. Důvodem změny je úspora nákladů obce. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují změnu dodavatele plynu pro obec 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
                                                                       
3. Podání zprávy kontrolního výboru za období 12/2010 - 3/2011 + činnost kontrolního 
výboru 
Se zprávou kontrolního výboru seznámila zastupitele obce pí. Čutíková. Tato zpráva je 
přílohou tohoto zápisu.  
Kontrolní výbor dal na vědomí odstoupení členky pí. Škvorové. Výbor byl doplněn      
novým členem p. Pavlem Lískou.   
Činnost kontrolního výboru je dána § 119 zákona č.128/2000 Sb. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru 
 
 
4. Podání zprávy finančního výboru za období 1/2011 - 3/2011  
Se zprávou finančního výboru seznámil zastupitele obce Ing. Soukup. Tato zpráva je přílohou 
tohoto zápisu. 
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu finančního výboru  

 
5. Seznámení s průběhem hospodaření Obecního úřadu v měsíci 4/2011       
Starosta obce seznámil zastupitele obce s hospodařením za měsíc 4/2011. V tomto měsíci 
byly uskutečněny výdaje pouze za svoz nebezpečného odpadu a pravidelné měsíční poplatky 
obce.                         
 
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí tuto zprávu o hospodaření 
 
 
6. Projednání rozpočtu akce – oslav 90 let fotbalu v obci Bříza     
TJ Sokol Bříza předložil požadovaný rozpočet na oslavu 90 let fotbalu v obci Bříza 
ve výši 119tis. Kč. 
Zastupitelé obce navrhli navýšení položky 5169 na 100tis. Kč v rozpočtu obce Bříza na rok 
2011.  

 
Usnesení: Zastupitelé obce navrhli a schválili rozpočet TJ Sokol Bříza ve výši 100tis. Kč.                          
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
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7. Rozpočtové opatření č. 2 sčítání lidu 
Dotace - položka 4111 UZ 98005                                             2.175,- Kč 
Výdej - služby § 6171 položka 5169 UZ 98005                      2.175,- Kč   
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují předložené rozpočtové opatření 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
8. Předložení dohody o financování povinné školní docházky  
Starosta obce předložil dohodu Městského úřadu v Roudnici nad Labem o financování 
povinné školní docházky dětí, které nemají trvalé bydliště v Roudnici nad Labem a o 
příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů podle §178 odstavec 6 zákona č. 561/2004 Sb., 
na provoz základních škol ve městě Roudnice nad Labem.  
       
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů a 
financování povinné školní docházky     
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
9. Předložení nové smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení 
Starosta obce seznámil zastupitele s novou smlouvou o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu společností ASEKOL s.r.o.  
 
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují smlouvu se společností ASEKOL s.r.o. 
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0 
 
 
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20,20 hod. 
 
 
 
   ……..…………………                                                              …………………………… 
    podpis starosty                                                              podpis zapisovatele 
 
 
   Ověření zápisu: 
   Jana Čutíková……………………………………….... 
 
   Ing. Luboš Černosta…………………………………. 
 
 
   Vyvěšeno:8.6.2011 
 
   Sejmuto:………………………………………….. 
 
   Příští zasedání: 27.6.2011 

 
 

 


