Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28.11.2011
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze
Program jednání:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
2. Žádost MŠ Račiněves o poskytnutí finančního daru na nákup hraček na vánoce
3. Žádost MS Bříza o poskytnutí dotace na provoz sdružení
4. Rozpočtové opatření
5. Zpráva kontrolního výboru za 7-10/2011
6. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíce 9-10/2011. Plán činností a výdajů na
měsíce 11-12/2011
7. Projednání podpory Občanského sdružení Betulla Alba o.s.
8. Stavební úpravy v Kulturním domě
9. Žádost MS Bříza o zapůjčení KD dne 3.12.2011 za účelem konání společenské akce
10. Žádost p. Joba o zapůjčení KD dne 17.12.2011 za účelem pořádání zábavy
11. Žádost SDH o zapůjčení KD dne 21.1.2012 za účelem pořádání hasičského plesu
 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 7 zastupitelů (Drobný,
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková, Ing. Černosta)
 Zapisovatel: Ivana Šindelářová
 Ověřovatelé zápisu: pí. Čutíková, Ing. Soukup

Navržený program byl přepracován a doplněn následovně:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
2. Úprava smlouvy o příspěvku na školné
3. Žádost MŠ v Račiněvsi o poskytnutí finančního daru na nákup učebních pomůcek
a hraček na vánoce
4. Žádost MS Bříza o poskytnutí dotace na provoz sdružení
5. Rozpočtová opatření č.4 a č.5
6. Zpráva kontrolního výboru za 7-10/2011
7. Zpráva o činnosti a výdajích obce v měsících 10-11/2011. Plán činností a výdajů
v měsíci 12/2011
8. Projednání podpory Občanskému sdružení Betulla Alba
9. Stavební úpravy v Kulturním domě
10. Žádost MS Bříza o zapůjčení KD dne 3.12.2011 za účelem konání společenské akce
11. Žádost p. Joba o zapůjčení KD dne 17.12.2011 za účelem pořádání zábavy
12. Žádost SDH o zapůjčení KD dne 21.1.2012 za účelem pořádání hasičského plesu
13. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD dne 31.12.2011 za účelem pořádání Silvestra
14. Žádost p. Fořta o zapůjčení KD dne 14.1.2012 za účelem konání rodinné oslavy
15. Ohlášení kácení stromu p. Prach
16. Ohlášení káceného stromu pí. Trégrová
Všechny body navrženého programu jednání byly jednomyslně schváleny 7 – 0

Usnesení:
1. Návrh rozpočtu obce na rok 2012
Starosta obce seznámil zastupitele obce s návrhem rozpočtu na rok 2012 s důrazem na
pokles příjmu do obecního rozpočtu dle přílohy.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují návrh rozpočtu na rok 2012
Hlasování: 4 pro – 3 proti( Ing. Černosta, Procházková, Mgr. Řehák )

2. Úprava smlouvy o příspěvku na školné
Město Roudnice nad Labem předložilo úpravu smlouvy k financování povinné školní
docházky dětí, které nemají trvalé bydliště v Roudnici nad Labem a o příspěvku na úhradu
neinvestičních nákladů provozu základních škol zpětně za rok 2010. Příspěvek na jednoho
žáka byl snížen z 8.900,- Kč na 7.900,- Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují úpravu smlouvy
Hlasování: 7 – 0

3. Žádost MŠ v Račiněvsi o poskytnutí finančního daru na nákup učebních pomůcek a
hraček na vánoce
Mateřská škola v Račiněvsi požádala o poskytnutí finančního daru na nákup učebních
pomůcek a hraček na vánoce.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují poskytnutí finančního daru ve výši 10tis. Kč
Hlasování: 7 – 0

4. Žádost MS Bříza o poskytnutí dotace na provoz sdružení
Myslivecké sdružení Bříza, podalo žádost o poskytnutí dotace ve výši 20tis. Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují poskytnutí dotace na provoz sdružení
Hlasování: 7 – 0

5. Rozpočtová opatření č.4 a č.5
Opatření č.4
Příjmy
231 0400 4116 UZ 13101
231 0400 4116 UZ 33513234
231 0400 4116 UZ 33113234
Výdaje

231 0800 3639 5011 UZ 13101
231 0800 3639 5011 UZ 33513234
231 0800 3639 5011 UZ 33113234

-12572,- Kč
39270,- Kč
6930,- Kč
-12572,- Kč
39270,- Kč
6930,- Kč

Opatření č.5
Úprava rozpočtových položek dle skutečně čerpaných příjmů a výdajů viz. příloha.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočtová opatření
Hlasování: 6 pro – 1 se zdržel (Ing. Černosta)

6. Zpráva kontrolního výboru za 7-10/2011
Se zprávou kontrolního výboru zastupitele obce seznámila pí. Čutíková. Tato zpráva je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru

7. Zpráva o činnosti a výdajích obce v měsících 10-11/2011. Plán činností a výdajů v měsíci
12/2011
Starosta obce informoval zastupitele o činnosti a výdajích za měsíce říjen a listopad a o plánu
činností a výdajů v měsíci prosinec.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí

8. Projednání podpory Občanskému sdružení Betulla Alba, ( dále jen OS. )
Předsedkyně Občanského sdružení Betulla Alba pí. Procházková informovala zastupitele
obce o jeho založení. Podala písemnou žádost k přidělení prostor a obecní vývěsky pro
potřeby občanského sdružení.
Dále žádá finanční příspěvek z rozpočtu obce.
Starosta obce požádal předsedkyni pí. Procházkovou o roční plán aktivit Betulla Alba o.s.,
který osobně předloží v úřední hodiny OÚ starostovi obce z důvodu přehledu akcí a možnosti
vzájemné spolupráce.
Starosta předložil návrh k poskytnutí prostor (zasedací místnost v přízemí Obecního úřadu)
s tím, že je nutno dojednat podmínky k jeho užívání. Vývěska bude přidělena pouze pro
potřeby OS., ( je nutné určit odpovědnou osobu z OS.).
Usnesení:
Zastupitelé obce berou na vědomí a požadují předložení ročního plánu aktivit OS.

9. Stavební úpravy v Kulturním domě
Starosta obce seznámil zastupitele s provedením stavebních úprav v KD a s náklady na jejich
provedení. Náklady na rekonstrukci kiosku činily 285tis. Kč.
V rámci opravy kiosku a přísálí bylo z důvodu havarijního technického stavu ještě provedena
oprava střechy, stropu, výměna oken, oprava topení a pokládka nové podlahové krytiny
v nákladech 250tis. Kč.

V 19:45 hod. opustil Ing. Černosta zasedací místnost
 Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, nyní je přítomno 6 zastupitelů
(Drobný, Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Mgr. Řehák, Procházková)

10. Žádost MS Bříza o zapůjčení KD dne 3.12.2011 za účelem konání společenské akce
Myslivecké sdružení Bříza podalo písemnou žádost k zapůjčení KD na den 3.12.2011 za
účelem pořádání společenské akce „Poslední leč“.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD
hlasování: 6 – 0

11. Žádost p. Joba o zapůjčení KD dne 17.12.2011 za účelem pořádání zábavy
Pan Job podal písemnou žádost k zapůjčení Kulturního domu na den 17.12.2011 za účelem
pořádání zábavy.
Usnesení: : Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD
hlasování: 6 – 0

12. Žádost SDH o zapůjčení KD dne 21.1.2012 za účelem pořádání hasičského plesu
SDH Bříza podal písemnou žádost k zapůjčení Kulturního domu na den 21.1.2012 za účelem
konání Hasičského plesu.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD
hlasování: 6 – 0

13. Žádost TJ Sokol o zapůjčení KD dne 31.12.2011 za účelem pořádání Silvestra
TJ Sokol Bříza podala písemnou žádost k zapůjčení Kulturního domu na den 31.12.2011 za
účelem pořádání Silvestra.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD
Hlasování: 6 – 0

14. Žádost p. Fořta o zapůjčení KD dne 14.1.2012 za účelem konání rodinné oslavy
Pan Fořt podal písemnou žádost k zapůjčení Kulturního domu na den 14.1.2012 za účelem
konání rodinné oslavy.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení KD
Hlasování: 6 – 0

15. Ohlášení kácení stromu p.Prach
Pan Prach podal písemnou žádost k pokácení dvou ovocných stromů z důvodu nemoci
stromů.

16. Ohlášení kácení stromu p. Trégrová
Paní Trégrová písemně ohlásila, že pokácela obecní strom na obecním pozemku před jejím
domem.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:15hod.

……..…………………
podpis starosty

Ověření zápisu:
Jana Čutíková………………………………………....
Ing. Bohuslav Soukup………………………………….

Vyvěšeno:……………………………………….
Sejmuto:…………………………………………..

……………………………
podpis zapisovatele

