Obec Bříza
Bříza 110
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00263419

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 16. 3. 2015

místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:11 hodin
přítomni: ing. Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni: počet přítomných občanů: 9
 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou paní Jitkou Procházkovou
 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomno všech 7 zastupitelů
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 další nepřihlásil.
Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání:
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu?
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
Program jednání:
Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na
zasedání zastupitelstva, zveřejněného na úřední desce a byl doplněn o nové body
k jednání. Aktualizovaný program jednání byl předložen.
1. ZŠ Straškov-Vodochody – žádost o finanční příspěvek
2. Směrnice o finanční kontrole, Směrnice pro výkon kontroly, Směrnice č. 1/2015 - Oběh
účetních dokladů
3. Pojistná smlouva – obecní majetek

4. Smlouva o výpůjčce nemovitosti – MŠ Zvoneček v Bříze
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
6. Žádosti o pronájem KD
7. Kronika - předání
8. Žádosti o prořez, pokácení stromů
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Žádost o dotaci SDH
11. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání

1. ZŠ Straškov-Vodochody – žádost o finanční příspěvek
Starostka přednesla žádost, kterou jsme obdrželi od straškovské základní školy, kde nás
žádají o finanční příspěvek na nákup tomboly na 7. školský ples, který se koná dne
27. 3. 2015. Veškerý zisk z tomboly bude použit na nákup pomůcek pro děti. Vzhledem
k tomu, že školu navštěvují také děti z Břízy, starostka navrhla, aby byl ZŠ StraškovVodochody poskytnut finanční příspěvek ve výši 3000 Kč.
Bližší informace o pořádané akci jsou vyvěšeny na úřední desce obce.
Starostka nechala hlasovat o schválení finančního příspěvku pro ZŠ Straškov-Vodochody.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro ZŠ Straškov-Vodochody
ve výši 3000 Kč
2. Směrnice o finanční kontrole, Směrnice pro výkon kontroly, Směrnice č. 1/2015 Oběh účetních dokladů
Starostka předložila zastupitelům nově připravené směrnice, které jsou v případě zájmu
k nahlédnutí na Obecním úřadě.
 Směrnice o finanční kontrole a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a
následných kontrol – příloha č. 1
(V této směrnici je popsán postup, jak obecní úřad postupuje při správě finančních
prostředků obce. Jednak u příspěvkové organizace MŠ Zvoneček, jejímž je obec
zřizovatel, dále pak všech, kterým je z rozpočtu poskytován příspěvek).
 Směrnice pro výkon kontroly – příloha č. 2
(V této směrnici je popsán postup, jak kontrolní výbor postupuje při kontrolách).

 Směrnice č. 1/2015 - Oběh účetních dokladů – příloha č. 3
(V této směrnici je popsán postup při oběhu účetních dokladů na OÚ Bříza).
(bez hlasování – sdělení)
3. Pojistná smlouva - obecní majetek
Starostka sdělila, že v současné době má obec uzavřenu Pojistnou smlouvu s pojišťovnou
Generali. Po prostudovaní smlouvy bylo zjištěno, že ve stávající pojistce není zahrnuta
budova školy resp. školky.
Starostka nechala vypracovat nový návrh pojistné smlouvy, kde jsou lepší pojistné
podmínky pro obec, jehož součástí je také pojištění školky a cena ročního pojistného je
cca o dva tisíce nižší, než byla stávající smlouva u pojišťovny Generali. Nová cena
pojistné smlouvy bude cca 12 500 Kč.
Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas, aby mohla stávající smlouvu vypovědět a
uzavřít smlouvu novou s pojišťovnou Kooperativa. Tento proces bude trvat půl roku, neboť
smlouvu nejde vypovědět ihned. Na tuto přechodnou dobu bude uzavřena pojistka jen na
školku a její vybavení, aby obec jako zřizovatel byla kryta pro případ nečekané události.
Cena této půlroční pojistky by měla být kolem dvou tisíc korun.
Poté nechala starostka hlasovat o souhlasu k vypovězení stávající a uzavření nové
pojistné smlouvy na obecní majetek.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku vypovědět stávající pojistnou smlouvu u
pojišťovny Genarali a uzavřít pojistnou smlouvu novou, včetně dočasné pojistky pro MŠ u
pojišťovny Kooperativa
4. Smlouva o výpůjčce nemovitosti - MŠ Zvoneček v Bříze
Starostka předložila zastupitelům obce návrh Smlouvy o výpůjčce nemovitosti, dle které
bude přízemní patro školy a venkovní prostory předány k bezplatnému užívání
MŠ Zvoneček v Bříze. Smlouva zahrnuje jak povinnosti obce, tak povinnosti školky.
Starostka nechala hlasovat o souhlasu k uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podepsání Smlouvy o výpůjčce
nemovitosti
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
V tomto bodě vyzvala starostka obce předsedu finančního výboru pana Petra Galu a také
předsedu kontrolního výboru ing. Luboše Černostu, aby přednesli své zprávy.
Zpráva finančního a kontrolního výboru - příloha č. 4, 5

6. Žádosti o pronájem KD
Obecní úřad obdržel čtyři žádosti o pronájem KD za účelem pořádání soukromých akcí:
 Dne 11. 4. 2015 – pí. Horáková (svatba)
 Dne 25. 4. 2015 – pí. Procházková (rodinná oslava)
 Dne 10. 5. 2015 – Betulla Alba (Svátek matek)
 Dne 23. 5. 2015 – TJ Sokol Bříza (Májová zábava)
Starostka nechala hlasovat o pronájmu KD.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem KD na všechny výše uvedené akce
7. Předání kroniky obce
Před dnešním zasedáním zastupitelstva obce předal pan Drobný obecní kroniku, která
byla vedena paní Cigánkovou. Kronika obce je dopsána k 12/2014 (mimo narozených,
zemřelých občanů v daném roce).
Starostka oznámila přítomným, že v případě zájmu je možný náhled do kroniky obce na
obecním úřadě.
8. Žádosti o prořez, pokácení stromů
Starostka připomněla, že tento bod byl již projednáván na minulém zasedání
zastupitelstva. Jelikož nebylo vydáno rozhodnutí, požádala zastupitelstvo o opětovné
projednání žádosti pana Suchého a pana Peška.
 Žádost p. Suchého o pokácení 1 ks stromu (lípa) na hranici pozemku
Obecní úřad vyzval na minulém zasedání p. Antonína Suchého, aby se dostavil na
příští zasedání a důvod pokácení stromu blíže objasnil. Pan Suchý se zasedání
zastupitelstva nezúčastnil.
Strom, jak bylo již na minulém zasedání zastupitelstva zmíněno, se jeví jako vitální
a zastupitelstvo obce se shodlo, že „stoletá“ lípa zůstane zachována. Vše bylo paní
starostkou konzultováno s MÚ Roudnice nad Labem – odborem životního prostředí.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby vyjádřili svým hlasem, zdali jsou pro
zachování daného stromu.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce nevyhovuje žádosti p. Suchého o pokácení stromu
 strom – lípa srdčitá zůstane ponechána v původním stavu
 Žádost p. Peška o pokácení cca 11 ks modřínů
Další žádost, která byla taktéž zmíněna již na minulém zasedání zastupitelstva,
jsme obdrželi od p. Františka Peška, který žádá o pokácení cca 11 ks modřínů na

obecním pozemku „v Borečku“, který má v nájmu. Bylo provedeno místní šetření a
konstatováno, že některé stromy jsou ve špatném stavu a nejsou schopny obnovy.
Starostka navrhla, že obecní úřad provede označení vytipovaných stromů, které budou
z důvodu špatného stavu pokáceny. Pan Pešek si pokácení označených stromů provede
svépomocí a vytěžené dřevo mu bude ponecháno. Za každý pokácený strom p. Pešek
vysadí jeden nový. Poté starostka nechala hlasovat o návrhu.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením vytipovaných, označených stromů modřínů opadavých, které se nachází na obecním pozemku „v Borečku“
9. Rozpočtové opatření č. 1
Starostka přednesla a předložila návrh Rozpočtového opatření č. 1. Obecnímu úřadu byla
udělena nepředpokládatelná finanční dotace ve výši 83.400 Kč. Z důvodu Krizového
zákona je taktéž nutné do rozpočtu zakomponovat dvě položky na řešení krizových
situací. Z tohoto důvodu je nutné upravit rozpočet obce pro letošní rok.
Dopis a metodiku zaslanou Krajským úřadem Ústeckého kraje předložila starostka
k nahlédnutí.
Poté vyzvala starostka přítomné zastupitele k hlasování o schválení výše uvedeného
Rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1
10. Žádost o dotaci SDH
Dnešního dne byla předložena žádost zástupci SDH Bříza, ve které bylo požádáno o
dotaci na opravu požární techniky. Celková cena opravy techniky včetně náhradních dílů
by měla činit cca 12 tis. Kč.
Pan Šindelář předloží starostce obce cenovou nabídku opravy, podle které bude určena
výše dotace SDH.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele k diskuzi k danému bodu. Do diskuze se nikdo jiný
nepřihlásil a proto nechala hlasovat o možnosti přidělení fin. dotace SDH Bříza.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje možnost přidělení finanční dotace SDH Bříza za
účelem opravy požární techniky na základě předloženého rozpočtu a posouzení
starostkou.

11. Diskuze
 Úklid obce
Starostka informovala přítomné, že stále probíhají „úklidové práce“ po obci. Dokončen
byl také prořez předem určených stromů v obci („Vrška“ – ořešáky, „váha“ – akát,
silnice k obchodu – břízy). Taktéž byly dokončeny úklidové a čistící práce v „Borečku“.
Úklid obce bude pokračovat „ve Skále“, kde proběhne vyčištění břehů od navezeného
odpadu a částečné vykácení od náletových dřevin – příprava prostoru na Pálení
čarodějnic.
 Rekonstrukce komunikací v obci Bříza
V tomto bodě předala slovo starostka obce panu Hujovi, aby přiblížil občanům situaci,
ohledně rekonstrukce komunikací, které se v letošním roce v naší obci budou
opravovat.
Pan Huja informoval přítomné občany o skutečnosti, že v letošním roce budou probíhat
opravy tří komunikací, které probíhají obcí Bříza. Jedná se o rekonstrukce komunikací,
jejichž investorem je Ústecký kraj.
Rekonstrukce silnice:
o II/240 (hlavní tah, který prochází obcí)
o III/23931 (od křižovatky /Hofmanovi/ - konec obce směr Hospozínek)
o III/23043 (od křižovatky /poštovní schránka/ - konec obce směr Radešín)
Termíny prováděných prací:
o II/240 (hlavní tah, který prochází obcí)
 v druhé polovině dubna 2015 bude vyfrézován stávající povrch a poté
započne pokládka obrubníků hlavní komunikace (směr pokládky v obci
bude od Černuce)
o III/23931 (od křižovatky /Hofmanovi/ - konec obce směr Hospozínek)
 práce budou zahájeny dne 1. 4. 2015
 kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace (cca 45 cm)
 předpokládaný termín dokončení prací – cca druhá polovina 6/2015
o III/23043 (od křižovatky /poštovní schránka/ - konec obce směr
Radešín)
 práce budou zahájeny po dokončení silnice směr Hospozín
 kompletní výměna konstrukčních vrstev komunikace (cca 45 cm)
O postupu prováděných prací daných silnic - ulic budou občané informováni.
 Nový obecní zaměstnanec
Starostka obce oznámila, že se jí podařilo uzavřít dohodu s ÚP a byly nám poskytnuty
peněžní prostředky na dalšího zaměstnance na VPP. Od 1. 3. 2015 tedy již pro obec
pracují tři zaměstnanci.
 Bioodpad
Obec Bříza vydala informace o svozu a shromažďování bioodpadu. Od 11. 3. 2015 je
možno odevzdat bioodpad ve středu od 16 - 18 h a v sobotu od 14 - 16 h v prostorách
„Skály“. Dále je pak možno na OÚ zakoupit pytel na bioodpad, umístit ho ve středu
ráno viditelně před dům a poté bude odvezen v dopoledních hodinách. Pytle pak budou

navráceny zpět majiteli dle čp. Bližší informace o bioodpadu jsou k dispozici na Úřední
desce obce.
 Setkání dětí z Mateřské školy Zvoneček se staršími spoluobčany
Starostka obce oficiálně poděkovala ředitelce MŠ Zvoneček paní Hujové za
uspořádání akce „setkání dětí s důchodci“, kdy se babičky a dědečkové z obce mohli
přijít podívat na děti do školky a strávit s nimi dopoledne.
 Zaúčtování a vyplacení mezd v období 11/2014
Starostka informovala zastupitele, že v přechodném období vedení obce (výměna
vedení) byly špatně zaúčtovány a vyplaceny mzdy a z tohoto důvodu bude zjednána
náprava.
 Kominík
Dne 20. a 21. 3. 2015 bude v obci kominík. V případě zájmu nahlášení na OÚ.
 Revize – elektro MŠ
Starostka obce se dotázala p. Drobného ohledně elektro revize v MŠ, jelikož revize,
která byla potřebná ke kolaudaci stavby, nebyla dohledána.
Kopii revizní zprávy bude nutné opatřit od dodavatele (popř. stavebního úřadu).
 Stav peněžních prostředků
Starostka informovala přítomné zastupitele o stavu peněžních účtů:
KB: 2.694.895,32 Kč
ČNB: 227.059,57 Kč
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali má ještě někdo nějaký dotaz popř. bod k diskuzi.
Slovo si vzal p. Černosta a vznesl požadavek, zdali by mohly být v zápise uvedeny závěry
z jednotlivých bodů „Zprávy kontrolního výboru“.
Ad 2) likvidace černé skládky
Pan Drobný byl požádán, aby doložil fakt, že materiál uskladněný na „panelové
cestě“ za hranicí obce, nebyl uplatňován při fakturaci.
Ad 3) odstranění nebezpečného odpadu z obecních prostor
Paní Šindelářová zajistila odklizení nebezpečného odpadu z obecních prostor.
Ad 6) rekonstrukce MŠ – kovové zařízení
Pan Drobný byl vyzván k doložení dokladu o uložení kovového odpadu ve sběrných
surovinách.
Ad 7) rekonstrukce MŠ – smlouva s dodavatelem
Pan Drobný byl vyzván ke zřízení nápravy ohledně smlouvy s dodavatelem na
rekonstrukci MŠ.
Ad 8) SDH Bříza – proplacená faktura
Pan Drobný byl vyzván, aby předložil doklad o provedení prací na opravu požární
techniky.

Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:11 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 24. 3. 2015
ověření zápisu dne: 25. 3. 2015

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 25. 3. 2015
vyvěšeno na elektronické desce obce: 25. 3. 2015
sejmuto dne: 13. 4. 2015

podpis zapisovatele

