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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,  

konaného dne 26. 1. 2015  

 

 

 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 19:13 hodin 

přítomni: ing. Černosta, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová 

nepřítomni: Drobný, Čutíková 

omluveni: - 

počet přítomných občanů: 18 

 

 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou paní Jitkou Procházkovou 

 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomna nadpoloviční 

většina zastupitelů 

 

V 18:30 hodin starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Bříza a 

přivítala zde přítomné občany. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Starostka jmenovala zapisovatelem dnešního zasedání p. Huju a za ověřovatele zápisu 

navrhla p. Černostu a p. Galu. Do rozpravy se nikdo jiný nepřihlásil, a proto nechala 

starostka hlasovat o zapisovateli a ověřovatelích dnešního zápisu. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 1 

Usnesení: zapisovatelem dnešního zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Bříza byl 

pověřen p. Huja a ověřovateli p. Černosta a p. Gala  

 

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání: 

Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu? 

Do rozpravy se nikdo jiný nepřihlásil. 

 

 v 18:31 příchod zastupitelů: p. Drobný, pí. Čutíková 

 

 



Program jednání: 

Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na 

zasedání zastupitelstva a byl doplněn o nové body k jednání. Aktualizovaný program 

jednání byl předložen. Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce. 

 

1. Krizový plán obce Bříza 

2. OZV (Obecně závazná vyhláška) - Odpady 

3. Směrnice – Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) 

4. Uzavření kupní smlouvy s SVS (kanalizace) 

5. Zadání projektové dokumentace – chodníky 3. etapa (Projekce dopravní Filip s.r.o.) 

6. Žádosti o prořez, pokácení stromů 

7. Rozpočtové opatření č. 8 

8. Nákup programů GORDIC 

9. Nákup zabezpečení vstupních dveří do MŠ 

10. Předání majetku MŠ k užívání 

11. Žádost o pronájem KD - p. Slavík 

12. Diskuze 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

1. Krizový plán obce Bříza  

Starostka informovala přítomné zastupitele, že každá obec má mít od roku 2013 vytvořený 

Krizový plán pro případ stavu nouze nebo nenadálé události. Jelikož nebyl doposud 

vytvořen, starostka zpracovala návrh plánu, který byl schválen pracovníkem krizového 

řízení a civilní obrany MěÚ v Roudnici n. L., p. Romanem Příhodou a poté zastupitelům 

zaslán elektronicky k nastudování. Po schválení bude vyvěšen na nástěnce, na chodbě 

obecního úřadu a na webu obce, aby si ho mohl každý občan přečíst. Starostka 

zopakovala, že bude na chodbě obecního úřadu zřízena nástěnka, kde budou tyto 

materiály dostupné. 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení Krizového plánu obce Bříza. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Krizový plán obce Bříza  



 

2. OZV (Obecně závaznou vyhlášku) - Odpady 

Starostka informovala přítomné, že od 1. 1. 2015 platí nová pravidla pro třídění, 

shromažďování a svoz odpadu, proto je nutné změnit Obecně závaznou vyhlášku            

č. 2/2011, která byla schválena zastupitelstvem v březnu roku 2011. Tato nová OZV 

zohledňuje novou povinnost obcí likvidovat bioodpad a kovy. Odvoz bioodpadu bude 

Obecní úřad zajišťovat formou shromažďování do kontejneru s vývozem dle aktuální 

potřeby od 1. března do konce října. Přesné podmínky a informace budou občanům 

podány do tohoto data. Kovy bude možné odevzdávat každé první pondělí v měsíci v době 

úředních hodin zde, za Obecním úřadem.  

Návrh nové OZV 1/2015 byl zastupitelům taktéž zaslán elektronicky k nastudování.  

  

Starostka nechala hlasovat o schválení OZV 1/2015 a zároveň o zrušení OZV 2/2011. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje OZV 1/2015 ke dni 1. 2. 2015 a zároveň ruší 

OZV 2/2011 k 31. 1. 2015 

 

3. Směrnice – Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) 

Starostka seznámila přítomné občany s informací, která se týká  nové Směrnice o 

sociálně-právní ochraně dětí. Od 1. 1. 2015 je povinností obcí tuto směrnici dodržovat a 

Obecní úřad je povinný jednat v případě podezření na týrání nebo nesprávnou výchovu 

nezletilých. Tato směrnice bude taktéž volně přístupná na nástěnce a na webových 

stránkách obce.   

Materiály byly zastupitelům taktéž zaslány elektronicky k nastudování. 

Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo dotaz k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo 

jiný nepřihlásil. 

 

(bez hlasování – sdělení) 

 

4. Uzavření kupní smlouvy s SVS (Severočeská vodárenská společnost - kanalizace) 

Tento bod jednání byl diskutován již na minulém zasedání zastupitelstva obce. Situaci o 

nutnosti zveřejnění smlouvy starostka prověřila a na doporučení byla smlouva zveřejněna 

15 dnů před konáním zastupitelstva. 

Smlouva se týká převedení kanalizace do vlastnictví SVS. Smlouva byla předložena 

společností SVS. Předložení kupní smlouvy obcím, kde se nachází kanalizační síť je 

běžná praxe.  

 

Starostka nechala hlasovat o souhlasu k uzavření Kupní smlouvy se Severočeskou 

vodárenskou společností. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podepsání kupní smlouvy 

 



5. Zadání projektové dokumentace – chodníky 

Starostka v tomto bodě předala slovo místostarostovi obce a vyzvala ho, aby přednesl 

k tomuto bodu více informací. 

Pan Huja informoval přítomné, že v letošním roce bude v naší obci probíhat rekonstrukce 

silnice II/240, kterou realizuje Ústecký kraj. V časové součinnosti se stavbou by obec 

chtěla provést rekonstrukci resp. novou výstavbu chodníku podél hlavní silnice.  

 

Nová výstavba chodníků – již třetí etapa, by byla vymezena dvěma úseky:  

a) vjezd do areálu Bohemia Paper s.r.o. – „váha“ u OÚ  rekonstrukce 

b) č.p. 147 (Hofmanovi) – vstup do areálu fotbalového hřiště  nová výstavba 

Druhý úsek by měl být ukončen přechodem pro chodce. 

 

Pro zpracování projektové dokumentace stavby (výstavba chodníků v obci Bříza –           

3. etapa), byla oslovena firma Projekce dopravní Filip s.r.o. z Roudnice nad Labem, která 

pro obec zpracovávala již PD k 2. etapě a situaci podél hlavní silnice má již částečně 

zpracovanou, neboť bývalé vedení obce tuto úpravu chodníků zamýšlelo. 

Pan Drobný vznesl dotaz, jaké části chodníků v celé obci budou v letošním roce 

rekonstruovány. Pan Huja podal informaci o stavbě, kterou realizuje Ústecký kraj a 

ozřejmil chodníky, které spadají do stavby Ústeckého kraje a které části chodníků bude 

realizovat obec. 

 

Poté nechala starostka hlasovat o vypracování projektové dokumentace na 3. etapu 

chodníků.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na       

3. etapu chodníků 

 

6. Žádosti o prořez, pokácení stromů 

Tento bod starostka rozdělila do více částí, kde každá část bude mít samostatné 

usnesení. 

 

a) Obecní úřad obdržel od p. Karla Schenka žádost o pokácení 2 ks stromů (lípa) před 

jeho nemovitostí (RD vedle krámu). Jako důvod uvedl skutečnost, že na svém 

pozemku vybudoval přístřešek pro stání osobního auta. Strom (1 ks) je situován 

přesně v místě před přístřeškem a brání tak plynulému vjezdu. Zároveň uvedl, že 

plánuje vybudovat nový obvodový plot a kořeny stromů již narušují podezdívku 

stávajícího oplocení. Starostka provedla místní šetření za účasti p. Schenka a bylo 

domluveno, že návrh bude přednesen na zastupitelstvu obce. Pan Schenk taktéž 

předložil vypracovaný znalecký posudek s nákresem, který starostka poskytla 

k nahlédnutí.  

 

Starostka nechala hlasovat o možnosti pokácení 1 ks stromu bezprostředně před 

přístřeškem nemovitosti p. Schenka (druhý strom bude ponechán). 



 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pokácení 1 ks stromu bezprostředně před 

přístřeškem 

 

b) Obecní úřad obdržel žádost od p. Antonína Suchého, který v této žádosti požaduje 

pokácení lípy na hranici jeho pozemku. Lípa má ve výšce 130 cm obvod kmene  

220 cm. Strom dle vyjádření majitele narušuje plot a pergolu u jeho domu. Při 

místním šetření bylo zjištěno, že strom se jeví jako vitální. Podezdívka plotu je 

narušena.  

Starostka obce přiblížila přítomným občanům stanovisko MÚ Roudnice n. L., 

odboru životního prostření k problému kacení stromů. Pokud nejsou nezbytně nutné 

důvody k pokácení (ohrožení zdraví, ničení soukromého majetku ad.), je vhodné 

strom zachovat. 

 

Starostka vyzvala přítomné o vyjádření ke konkrétnímu případu. 

 

Slovo si vzal pan Drobný a poukázal na fakt, že i za předchozího vedení obce nebylo 

prioritou kácení vzrostlých stromů. 

Pan Huja přednesl návrh o pozvání p. Suchého na následující zastupitelstvo obce, kde by 

pan Suchý důvody k pokácení výše uvedeného stromu přiblížil.  

 

Usnesení: vedení obce přizve pan Suchého na následující zastupitelstvo obce za účelem 

obhájení pokácení hraničního stromu  

 

c) Další žádost obdržel obecní úřad od pan Františka Peška, který má pronajatý od 

obce pozemek v „Borečku“. Pan Pešek žádá o pokácení 11 ks modřínů. Místní 

šetření ještě nebylo provedeno.  

 

Starostka navrhla, že provede místní šetření a provede zhodnocení stavu – požadavku    

pana Peška. 

 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provedení místního šetření a 

zhodnocení stavu 

 

d) Dále starostka informovala o skutečnosti, že v tomto období probíhá kácení a 

vyčištění začátku „Třešňovky“ od náletových dřevin a odpadu, který zde byl uložen. 

Vzhledem k tomu, že celý prostor bude vyčištěn a lidé tam bohužel v průběhu let 

vyváželi odpad ze zahrádek a domů, bude v tomto prostoru umístěna cedule Zákaz 

skládkování pod pokutou obce Bříza 5000,- Kč a bude dbáno na to, aby zde 

nikdo neukládal jakýkoli odpad. Všichni občané mohou vyprodukovaný bioodpad 

uložit dle OZV 1/2015, která byla dnes schválena (bod č. 2). 

 



Starostka nechala hlasovat o umístění zákazové cedule. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje umístění zákazové cedule a dodržování zákazu 

skládkování 

 

e) V poslední části tohoto bodu starostka oznámila, že by chtěla provést omlazení 

(prořez) některých dalších stromů v obci a proto byla vypracována cenová nabídka 

odbornou firmou, která by tyto práce provedla. O výsledku jednání bude 

zastupitelstvo obce informováno a domluví se následující postup. Starostka dále 

specifikovala rozmístění stromů, kterých by se omlazení týkalo. 

 

Starostka nechala hlasovat o souhlasu s prořezem obecních stromů. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s prořezem obecních stromů 

 

7. Rozpočtové opatření č. 8 

Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8. Návrh rozpočtového 

opatření předložila k nahlédnutí. Důvodem provedení změny je, že příjmy za uplynulý rok 

byly vyšší, než byl předpoklad. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu. 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení Rozpočtového opatření č. 8.  

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8 

  

8. Nákup programů GORDIC 

Starostka oznámila, že při předávání účetnictví obce Bříza a účetnictví MŠ bylo zjištěno, 

že obec má zakoupen jen jeden program na účtování pro oba subjekty a to ještě 

v nesprávné kategorii použití.  

Pan Drobný byl vyzván k objasnění používání účetního programu GORDIC pro MŠ. Pan 

Drobný podal informaci, že účetní program byl v režii účetní obce pí. Jíravové a zakoupení 

nového programu pro MŠ nebylo z její strany vyžadováno. 

Vzhledem k tomu, že Obecní úřad a MŠ má od počátku roku rozdílné účetní, je nutné 

dokoupit chybějící programy jak pro obec, tak pro MŠ.  

 

Starostka obce požádala zastupitele o souhlasné stanovisko se zakoupením těchto 

programů. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 1 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zakoupení účetních programů 

 

 

 



9. Nákup zabezpečení vstupních dveří do MŠ  

Starostka předložila dopis od Ministra školství, mládeže a tělovýchovy p. Chládka, ze dne 

31. 10. 2014, ve kterém je doporučeno z důvodů bezpečnosti našich dětí, zajistit ve 

spolupráci se zřizovateli vstupy do budov, aby se zamezilo vniknutí cizích osob. Aby se 

nestalo, že nám do školky vnikne nějaká cizí osoba, rozhodli jsme se zajistit vstup do 

budovy. U vstupních dveří bude nainstalován automatický zámek s kamerovým systémem, 

který rozpozná příchozí osoby. Pořizovací cena by se měla pohybovat do 10.000 Kč. 

 

Starostka obce nechala hlasovat o instalaci zabezpečení do objektu MŠ. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 1 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění a úhradě této instalace 

 

10. Předání majetku MŠ k užívání 

Starostka obce podala informaci, že byla vyčíslena částka na nákup vybavení pro MŠ. 

Celková hodnota činí 666.101,63 Kč. Tabulka byla předložena k nahlédnutí. Majetek v této 

hodnotě bude předán k bezplatnému užívání MŠ Zvoneček v Bříze. O předání majetku 

bude sepsán předávací protokol. 

 

Starostka obce nechala hlasovat o předání majetku k bezplatnému užívání MŠ. 

  

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání předávacího protokolu a 

předání majetku k bezplatnému užívání MŠ 

 

11. Žádost o pronájem KD - p. Slavík 

Pan Slavík podal písemnou žádost o pronájem KD na den 27. 6. 2015 za účelem pořádání 

soukromé akce.  

 

Starostka nechala hlasovat o pronájmu KD. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 1     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem KD za účelem pořádání soukromé 

akce dne 27. 6. 2015 

 

12. Diskuze  

a) představení nové účetní obce Bříza 

V úvodu diskuze starostka představila novou účetní obce Bříza paní Evu Eflerovou. 

 

b) BOZP 

Starostka informovala, že bylo provedeno školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

všech zaměstnanců OÚ a v současné chvíli jsou prováděny revize na všech objektech ve 

vlastnictví obce. 

 



c) Faktura za počítačové vybavení v MŠ 

Úvodem tohoto bodu starostka vyzvala p. Drobného o osvětlení situace kolem 

počítačových sestav ve školce. Jaká byla pořizovací hodnota dvou pc sestav? 

Pan Drobný specifikoval jednotlivé body z faktury a určil jejich rozmístění (MŠ, OÚ).  

Na základě tohoto osvětlení účetní a starostka obce upraví seznam předávaných věcí do 

MŠ tak, aby majetek odpovídal skutečnosti. 

 

d) Dohoda o provedení práce – kronikář obce 

Starostka připomněla, že na minulém zasedání jsme se touto otázkou již zabývali. Pan 

Drobný podal vysvětlení a z minulého zasedání zastupitelstva tedy vzešlo, že byla špatně 

uzavřena Dohoda o provedení práce s pí. Cigánkovou. Na smlouvě bylo chybně uvedeno 

datum 31. 10. 2014 (namísto 31. 12. 2014). Starostka se otázala, jak je tedy možné, že 

nám paní Jíravová při předávání účetnictví předložila novou Dohodu, podepsanou          

31. 10. 2014 s platností do 3/2015 a vyplacení znovu 4.450 Kč. 

Pan Drobný vyzval starostku k ukázce „tří“ Dohod o provedení práce. Doklady byly 

starostkou poskytnuty. Pan Drobný se odkázal na paní Šindelářovou, že sepsání dohod 

bylo v její režii a uzavřel rozpravu s tím, že peníze pí. Cigánkové byly již vyplaceny a další 

(v období 3/2015) se vyplácet nebudou. 

Starostka vyzvala pana Drobného, jakož to bývalého starostu o převzetí kroniky od         

kronikářky obce paní Cigánkové a předání dopsané kroniky (rok 2014) na následujícím 

zasedání zastupitelstva obce. Pan Drobný s tímto souhlasil. 

 

e) Odpady – p. Gala 

Pan Gala upozornil občany, že od 1. 3. 2015 jsou povinni třídit bioodpad. Pracovníci firmy, 

která zajišťuje svoz směsného odpadu v obci, budou popelnice kontrolovat a v případě 

nálezu bioodpadu uvnitř, nemusí být popelnice vyvezena. 

Obec zajistí možnost uložení bioodpadu dle OZV 1/2015. 

 

f) Informace o stavu eternitových desek – p. Černosta 

Pan Černosta se odkázal na minulý zápis ze zasedání zastupitelstva a vznesl dotaz na 

situaci ohledně likvidace eternitových desek. 

Paní Šindelářová zajistila odklizení svých et. desek z prostoru, který je využíván obecními 

pracovníky. Desky byly přemístěny do hasičárny. 

Obec požaduje vyklizení z prostor, které jsou v majetku obce. 

 

Nikdo jiný se do diskuze nepřihlásil. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:13 hodin. 

 

 

 

     podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 

 

 



zápis vyhotoven dne: 29. 1. 2015  

 

ověření zápisu dne:   30. 1. 2015 

 

ing. Luboš Černosta  _________________ 

 

 

Petr Gala   _________________ 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 30. 1. 2015 

     

vyvěšeno na elektronické desce obce: 30. 1. 2015 

 

sejmuto dne: 16. 2. 2015 

 


