Zápis ze zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 2. 2012
od 18,30 hod. na Obecním úřadě v Bříze
Program jednání:
1. Projednání zaměstnaneckého poměru dělník na údržbu obce
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Žádost o povolení pokácení stromu p. Klárová
4. Žádost o opravení hraniční zdi p. Pavlík
5. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc prosinec 2011,
leden a únor 2012, plán činností a výdajů na měsíc březen
6. Stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2011
7. Neplatnost zasedání zastupitelstva dne 28. 12. 2011

• Zasedání zastupitelů obce bylo řádně vyvěšeno
• Zasedání zastupitelů obce začalo v 18,30 hod.
• Zasedání zastupitelů obce je usnášení schopné, přítomno 7 zastupitelů (Drobný,
Šindelářová, Ing. Soukup, Čutíková, Ing.Černosta, Procházková, Mgr.Řehák )
• Zapisovatel: Ivana Šindelářová
• Ověřovatelé zápisu: pí. Čutíková, Ing. Soukup

Navržený program byl přepracován a doplněn následovně:
hlasování: pro – proti – zdržel se
1. Projednání zaměstnaneckého poměru dělník na údržbu obce
4-0-3
2. Rozpočtové opatření č. 1
4-0-3
3. Žádost p. Klárové o povolení pokácení stromu
4-0-3
4. Žádost p. Pavlíka o rekonstrukci hraniční zdi
4-0-3
5. Žádost SDH Bříza o zapůjčení KD na den 14.4.2012
4-0-3
6. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc prosinec 2011,
leden až únor 2012, plán činností a výdajů na měsíc březen 2012
6-0-1
7. Stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2011
7-0-0
8. Neplatnost zasedání zastupitelstva dne 28. 12. 2011
3-4-0
9. Občanská sdružení v obci a podpora jejich činnosti
3-4-0
10. Správa kulturního domu
3-4-0
11. Ochrana obecního majetku
3-4-0
12. Zápisy ze zasedání zastupitelstva – stanovení zásad pro jejich
zveřejňování
3-4-0
13. Finanční podpora MŠ v Račiněvsi
7-0-0
14. Rekonstrukce kiosku v kulturním domě
3-4-0
15. Snížení finančního limitu starosty pro nakládání s finančními
prostředky obce
3-4–0
Všechny body navrženého programu jednání byly bez bodů 8,9,10,11,12,14,15 schváleny

1.

Usnesení:
1. Projednání zaměstnaneckého poměru dělník na údržbu obce
Starosta obce informoval zastupitele obce o změnách v poskytování finančních prostředků
pro zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z veřejné správy. Předložil návrh na úhradu
nákladů zaměstnaneckého poměru z rozpočtu obce. Stávající zaměstnanec nyní finančně
podporován Úřadem práce, by byl nově placen z finančních prostředků obce Bříza. Mzdové
podmínky zůstanou zachovány.
Usnesení: Zastupitelé obce souhlasí s úhradou mzdových nákladů z rozpočtu obce Bříza
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0
2. Rozpočtové opatření č. 1
Výkon státní správy
ÚP Litoměřice – p. Prach

4112
4116

84.200 Kč
27.000 Kč

2310400 4112
2310800 6171 5169

84.200 Kč
84.200 Kč

2310400 4116 UZ 33513234
2310400 4116 UZ 33113234
2310800 3639 5011 UZ 33513234
2310800 3639 5011 UZ 33113234

22.950 Kč
4.050 Kč
22.950 Kč
4.050 Kč

Usnesení: Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 1
Hlasování: Schváleno: pro 4 – 3 se zdrželi

3. Žádost p. Klárové o povolení pokácení stromu
Paní Klárová podala písemnou žádost k pokácení odumřelého stromu na pozemku
Bříza č. p. 1.
Usnesení: Zastupitelé obce povolují pokácení odumřelého stromu
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0
4. Žádost p. Pavlíka o rekonstrukci hraniční zdi
Pan Pavlík podal písemnou žádost k odstranění a vystavění nové hraniční zdi mezi pozemkem
Obecního úřadu a jeho pozemkem. Obecní zeď společně s obecní kůlnou, která je ke zdi
přistavěna, je z části poškozena a hrozí její zborcení.
Starosta obce vyzval zastupitele ing. Černostu k posouzení stavu hraniční zdi a obecní kůlny.
Usnesení: Zastupitelé obce se dohodli, že ing. Černosta posoudí stav hraniční zdi a obecní
kůlny. Poté bude navrženo řešení.
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5. Žádost SDH o zapůjčení KD dne 14.4.2012
SDH Bříza podal písemnou žádost o zapůjčení kulturního domu na den 14.4.2012.
Usnesení: Zastupitelé obce schvalují zapůjčení kulturního domu na den 14.4.2012
Hlasování: Schváleno bez výhrad 7 - 0
6. Zpráva o činnosti a výdajích obce za měsíc prosinec 2011, leden až únor 2012, plán
činností a výdajů na měsíc březen 2012
Starosta obce seznámil zastupitele obce s hospodařením za měsíc prosinec 2011, leden až
únor 2012. V těchto měsících byly uhrazeny pravidelné měsíční poplatky, montáž alarmu
v částce 15.590 Kč, pasport místních komunikací v částce 18.000 Kč pro potřeby zaevidování
majetku obce, mikulášská nadílka v částce 9.483 Kč, rozsvícení vánočního stromu v částce
949 Kč.
Plán na březen 2012 - ,,Vítání občánků“.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí tuto zprávu
7. Stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2011
Starosta obce informoval zastupitele obce o stavu finančních prostředků.
Finanční hotovost byla k 31.12.2011 - 0 Kč.
Stav bankovního účtu k 31.12.2011 činil 2.201.444,77 Kč.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí stav finančních prostředků obce k 31.12.2011
13. Finanční podpora MŠ v Račiněvsi
Starosta obce informoval zastupitele obce o probíhajícím jednání o spolufinancování provozu
MŠ v Račiněvsi.
Jedná se o zvýšení příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů. Zastupitelé obce Bříza
požadují rovnost výběru dětí mezi obcemi Račiněves a Bříza, popřípadě rozšířit kapacitu MŠ.
Za školní rok 2010/2011 obec Bříza přispěla částkou 38.811 Kč a částkou 10.000 Kč na nákup
vánočních dárků pro děti.
Usnesení: Zastupitelé obce berou na vědomí tuto informaci
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19,40 hod.

……..…………………
podpis starosty

……………………………
podpis zapisovatele

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

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