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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,  

konaného dne 26. 5. 2015  

 

 

 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:37 – 19:01 hodin 

přítomni: ing. Černosta, Gala, Huja, Procházková 

omluveni: Čutíková, Šindelářová 

neomluveni: Drobný 

počet přítomných občanů: 7 

 

 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 

 

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. Žádost o pokácení stromů – p. Kunt 

2. Projekt – chodník podél silnice II/240 – výběrové řízení 



3. Odměny zastupitelů 

4. Dopravní obslužnost obce – senior taxi 

5. Žádost o úpravu zpevněné plochy před domem - pí. Němcová 

6. Kontrola hospodaření MŠ Zvoneček 

7. Heraldický znak a vlajka obce 

8. Kronika obce   

9. Diskuze 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

 

1. Žádost o pokácení stromů – p. Kunt  

Dne 27. 4. 2015 požádal p. Libor Kunt o povolení k pokácení 2 ks stromů (borovic) za 
zahradou u domu čp. 141 z důvodu výstavby nového plotu. Bylo provedeno místní šetření, 
ze kterého vyplývá, že stromy jsou cca 1 m od stávajícího oplocení pozemku.  
Starostka oznámila, že obec plánuje v příštím roce v „prostřední“ ulici výsadbu nové aleje 

a z tohoto důvodu navrhuje povolení pokácení výše uvedených 2 ks stromů. 

 

Starostka nechala hlasovat o povolení pokácení 2 ks stromů v „prostřední ulici“. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce povoluje pokácení 2 ks stromů (borovic) v „prostřední“ ulici 
  

2. Projekt – chodník podél silnice II/240 – výběrové řízení 

Starostka připomněla, že o tomto projektu jsme již jednali na zasedání zastupitelstva dne 
26. 1. 2015 a schvalovali jsme zadání projektové dokumentace na 3. etapu chodníků.  
Na tento projekt jsme podali žádost o dotaci a Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém 
jednání dne 20. 4. 2015 schválilo poskytnutí dotace naší obci v rámci Programu obnovy 
venkova Ústeckého kraje 2015 v maximální možné výši, tj. 350 000 Kč.  
Poté předala paní starostka slovo p. Hujovi k doplnění výše uvedených informací. 
Pan Huja oznámil, že do konce měsíce června 2015 bude předložena projektová 
dokumentace, kterou zpracovává firma Projekce dopravní Filip s.r.o. z Roudnice nad 
Labem. Po obdržení projektové dokumentace bude v červenci 2015 zahájeno výběrové 
řízení na dodavatele stavby. 
 
Starostka navrhla přítomným zastupitelům, aby svým hlasem vyjádřili, zda souhlasí 
s pověření starostky a místostarosty ke všem úkonům spojeným s realizací chodníků 
včetně výběrového řízení, zajištění projektové dokumentace, stavebního povolení a všem 
úkonům spojeným se získáním dotace. 
 



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

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místostarostu obce ke všem úkonům 
spojeným s realizací chodníků včetně výběrového řízení, zajištění projektové 
dokumentace, stavebního povolení a všem úkonům spojeným se získáním dotace 
 

3. Odměny zastupitelů 

Starostka informovala přítomné o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, kterou schválila vláda dne 16. 3. 2015. 
Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn. Uvolnění členové mají 
navýšení automaticky od 1. dubna, neuvolnění musí navýšení schválit na zastupitelstvu. 
Navýšení je o 3,5%.  
 
Z tohoto důvodu požádala starostka zastupitelstvo o schválení navýšení.   
 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v 

platném znění (ve znění pozdějších předpisů) s platností od 1. 6. 2015 

 

4. Dopravní obslužnost obce – senior taxi 

Starostka opětovně otevřela otázku dopravní obslužnosti obce... Vedení obce jednalo s 
Krajským úřadem Ústeckého kraje, kde jsme žádali zlepšení dopravní situace v obci. 
Bohužel nám Kraj žádnou pomoc ani zlepšení nepřislíbil. Stále více starších občanů má 
problém s dojížděním k lékaři a proto bychom chtěli zkusit zajistit „senior taxi“ pro tyto 
případy. Pro začátek bychom zkusili zajistit službu 1x týdně, pravidelně, aby se občané 
mohli u lékařů na tento den objednat. Senior taxi by je v daný čas odvezlo a poté opět v 
daný čas dovezlo zpět do obce. Starostka zahájila jednání s majitelem společnosti. Do 
přistaveného vozidla by se vešlo 6 osob. Cena je 15 Kč/km. O podmínkách dohody bude 
ještě jednáno. 
Prozatím by se jednalo o zkušební provoz. 
 

Starostka nechala hlasovat o souhlasu k zajištění služeb senior taxi. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění služeb senior taxi 
 

5. Žádost o úpravu zpevněné plochy před domem paní Němcové 

Obecní úřad obdržel dne 18. 5. 2015 žádost od pí. Němcové na úpravu plochy před jejím 
domem. Jedná se o to, že stavba Ústeckého kraje (rekonstrukce silnice II/240), která je 
právě teď realizována v naší obci, není plocha před jejím domem zahrnuta a cca 40 m2 
před jejím domem by tedy nebylo nově zhotoveno. Obec se tedy s dodavatelem stavby 
dohodne na dodělání této části plochy a paní Němcová je ochotna se podílet na opravě 
částkou 5 tis. Kč.  
 



Starostka vznesla dotaz na přítomné zastupitele, zdali souhlasí s vyhověním žádosti       
pí. Němcové na úpravu živičné plochy. Paní Němcová zaplatí za tuto službu částku      
5000 Kč.  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti paní Němcové a domluví úpravu plochy. 
Finanční spoluúčast paní Němcové na této akci bude 5 tis. Kč. 

 

6. Kontrola hospodaření MŠ Zvoneček 

Dne 10. dubna byla provedena kontrola hospodaření zřizované příspěvkové organizace 
MŠ Zvoneček. Kontrola byla provedena starostkou obce paní Procházkovou a předsedou 
finančního výboru panem Galou za účasti ředitelky MŠ paní Hujové a účetní školky paní 
Fujerové. Zápis z kontroly byl předložen k nahlédnutí. 
 
Starostka vyzvala přítomné zastupitele ke schválení zápisu z kontroly. 
.  

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje zápis z kontroly hospodaření MŠ Zvoneček 

 příloha 
 

7. Heraldický znak a vlajka obce 

Starostka informovala přítomné občany, že nechala zpracovat návrh obecního znaku a 
vlajky obce heraldickou kanceláří Dauphin. Poté předložila pět návrhů, kde ke každému je 
dán odborný heraldický výklad a všechny použité znaky se váží k historii obce. Zároveň 
byly předloženy zpracované materiály o historii obce. V současné době je na  
zastupitelstvu, aby vybral znak, který bude obec používat. Proto vyzvala starostka 
přítomné o vyjádření názoru k dané věci.  
 

Zastupitelstvo se dohodlo, že návrhy znaku i vlajky budou zaslány zastupitelům na mail a 
budou k dispozici na obecním úřadě k nahlédnutí každému občanu. Návrhy k různým 
variantám budou zaznamenány a na dalším zasedání zastupitelstva se k tomuto bodu 
vrátíme. 
 

(oznámení – bod přesunut na další zasedání zastupitelstva) 

 

8. Kronika obce  

Starostka informovala, že pí. Cigánková předala kroniku obce, kterou dopsala do konce 
roku 2014. Od roku 2015 bude obecní kroniku opětovně psát p. Škvor.  
 

Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zdali souhlasí se změnou kronikáře. 

Tímto starostka obce děkuje paní Cigánkové za vedení kroniky. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se změnou kronikáře a pověřuje starostku obce 

k sepsání Dohody o provedení práce 



 

9. Rozpočtové opatření č. 2 

Starostka předložila návrh Rozpočtového opatření č. 2.  

Poté vyzvala starostka přítomné zastupitele, zdali má někdo dotaz k předloženému a 

vyzvala k hlasování. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 

 příloha 
 

10. Diskuze 

a) Starostka informovala, že byly provedeny revize veškerých zařízení: elektro, plyn, 
komíny. Byly zjištěny závady, které bude Obecní úřad postupně odstraňovat. Je zřejmé, 
že toto odstraňování bude stát peníze. Nejhorší nedostatek byl zjištěn v kabinách, kde je 
starý bojler, který nemá pojistku proti přehřátí a hrozí tak nebezpečí. Bylo doporučeno 
odborníkem tento stav neprodleně řešit, proto byl objednán bojler nový a bude vyměněn. 
Další nedostatky byly objeveny na komíně školky – nedodána výchozí revizní zpráva od 
minulého vedení obce. 
Dále bylo informováno, že jsou objednány nové ubrusy do KD, jelikož ty staré už jsou 
téměř všechny roztrhané a nedají se používat.  

b) Starostka informovala, že znovu zažádala o nové pracovní místo VPP pro naši obec. 
Žádosti bylo vyhověno a od 1. 6. by měla mít obec dalšího pracovníka. Peníze na toto 
pracovní místo jsou poskytovány z dotací Úřadu práce. Celkem tedy budeme mít v obci 4 
pracovníky, z nichž na tři čerpáme peníze z ÚP. 

c) PC školka – opětovně řešena otázka počítače v MŠ, který je závadový. Byla provedena 
revize PC a bylo zjištěno stáří 9 let! Z tohoto důvodu bude zakoupen PC nový. 

d) Starostka sdělila, že obec plánuje Dětský den spojený s akcí Hurá na prázdniny na      
4. 7. 2015 a snažíme se domluvit se všemi občanskými sdruženími, aby si každý připravil 
3 soutěže ve svém oboru, aby se do dění v obci zapojili všechny složky. Obecní úřad 
nakoupí odměny pro děti, zajistí ještě další doprovodný program. 

e) Astur Straškov – Nájemní smlouva 

 bod přesunut na další zasedání zastupitelstva 

 

Předběžný termín následujícího zastupitelstva obce v 2. pol. měsíce června 2015. 

 

Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem 

přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.  

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:01 hodin. 

 

 

 

    podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 



zápis vyhotoven dne: 3. 6. 2015  

 

ověření zápisu dne: 4. 6. 2015 

 

 

 

ing. Luboš Černosta 

 

 

 

Petr Gala 

 

 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 4. 6. 2015 

     

vyvěšeno na elektronické desce obce: 4. 6. 2015 

 

sejmuto dne: 22. 6. 2015 

 

 


