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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 25. 6. 2015

místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:02 hodin
přítomni: ing. Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
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 předloţen.
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2. pol./2014
2. Závěrečný účet obce 2014
3. Roční účetní závěrka obce a MŠ Zvoneček za rok 2014

4. Hospodaření obce 1-5/2015
5. MŠ Zvoneček
a/ ţádost o převod zlepšeného hosp. výsledku do rezervního fondu
b/ ţádost o souhlas s uzavřením MŠ v době hlavních prázdnin
c/ ţádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
6. Ţádost SŢDC o změnu názvu zastávky
7. Heraldický znak a vlajka obce
8. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navrţený program jednání

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2. pol./2014
Starostka informovala, ţe dne 3. 6. 2015 se uskutečnilo přezkoumání hospodaření. Zpráva
o výsledku byla zveřejněna na vývěsce i na webových stránkách obce tak, aby se mohl
kaţdý občan se zprávou seznámit. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a
nedostatky (dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Starostka zprávu předloţila
a v případě zájmu nabídla k náhledu.
Starostka nechala hlasovat o skutečnosti, ţe zastupitelstvo obce bylo seznámeno se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 .
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014


Příloha č. 1

2. Závěrečný účet obce 2014
Starostka předloţila návrh na schválení Závěrečného účtu za rok 2014, jehoţ součástí je:
- Výkaz FIN 2-12M
- Údaje o hospodaření s majetkem
- Údaje o dalších finančních operacích
- Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření obce
- Finanční vypořádání dotací
Hospodaření s majetkem a údaje o dalších finančních operacích u zaloţené příspěvkové
organizace Zvoneček.
Starostka nechala hlasovat o návrhu Závěrečného účtu za rok 2014.

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad


Příloha č. 2

3. Roční účetní závěrka obce a MŠ Zvoneček za rok 2014
Starostka předloţila Roční účetní závěrku obce a MŠ Zvoneček za rok 2014. Součástí
účetní závěrky jsou:
- Inventarizační zpráva zpracovaná podle inventarizační vyhlášky 270/2010 Sb.
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ z 26. 8. 2014 a 3. 6. 2015
- Zprávy o výsledcích finanční kontroly a kontrolního výboru za rok 2014
Starostka vyzvala přítomné zastupitele k hlasování o schválení Roční účetní závěrku obce
a MŠ Zvoneček za rok 2014.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ Zvoneček
zpracovanou k 31. 12. 2014 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014


Příloha č. 3

4. Hospodaření obce 1-5/2015
Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce za 1. – 5. měsíc letošního roku.
Příjmy:

2 137 607,48 Kč

Výdaje:

1 264 187,63 Kč

Výsledek hospodaření obce Bříza 1-5/2015 je ztráta 10 726 325,57 Kč.
Starostka informovala, ţe ztrátu způsobil prodej majetku obce (vyřazená prodaná
kanalizace), jejíţ hodnota byla 18 355 102,90 Kč (náklad) a rozpuštění zůstatku obdrţené
dotace na kanalizaci v částce 6 515 969,48 Kč (zisk). Za prodej kanalizace obec obdrţela
dle smlouvy uzavřené v předchozích letech doplatek ve výši 300 000 Kč (zisk).
INFO: Kdyby nedošlo k prodeji a vyřazení kanalizace z majetku obce, byla by obec Bříza
1-5/2015 v zisku 812 807,85 Kč.
Stav pokladny k 31. 5. 2015

Kč 22 075,-

Stav bankovních účtů k 31. 5. 2015

Kč 3 382 863,80,-

Vybráno za komunální odpad od občanů

Kč 127 131,-

Uhrazeno k likvidaci odpadů obcí

Kč 136 564,-

Vybrán poplatek ze psů

Kč 7890,-

Starostka nechala hlasovat o schválení hospodaření obce za období 1-5/2015.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce 1-5/2015

5. MŠ Zvoneček
a/ ţádost o převod zlepšeného hosp. výsledku do rezervního fondu
b/ ţádost o souhlas s uzavřením MŠ v době hlavních prázdnin
c/ ţádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
a/ žádost o převod zlepšeného hosp. výsledku do rezervního fondu
Paní ředitelka dne 17. 3. 2015 předloţila ţádost o rozdělení hospodářského zisku MŠ
Zvoneček za rok 2014 a jeho převod do rezervního fondu v celkové výši 124 994,19 Kč.
Starostka poţádala přítomné zastupitele o souhlas s převodem.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ
Zvoneček za rok 2014 a souhlasí s převodem do rezervního fondu v celkové výši
124 994,19 Kč
b/ žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době letních prázdnin
Paní ředitelka předloţila písemnou ţádost o souhlas s uzavřením školky v termínu od 13.
7. 2015 do 14. 8. 2015 (5 týdnů).
Starostka poţádala přítomné zastupitele o souhlas s uzavřením MŠ Zvoneček po dobu
pěti týdnů.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením MŠ
c/ žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
Paní ředitelka předloţila písemnou ţádost o souhlas s povolením výjimky z počtu dětí ve
třídě MŠ.
Starostka nechala hlasovat o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením 4 dětí z 24 na 28 s platností od
1. 9. 2015
6. Ţádost SŢDC o změnu názvu zastávky
Starostka oznámila, ţe dne 8. června obdrţela ţádost Správy ţelezniční dopravní cesty o
vyjádření ohledně názvu vlakové zastávky. Aţ doposud byla vlaková zastávka
pojmenována „Račiněves“.
Vzhledem k tomu, ţe zastávku vyuţívají především místní občané a také proto, ţe vlaková
zastávka leţí na katastrálním území obce Bříza, vyzvala starostka přítomné zastupitele
k hlasování o souhlasu ke schválení změny názvu vlakové zastávky na Bříza obec.
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrţel se: 0

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje změnu názvu vlakové zastávky na Bříza obec
7. Heraldický znak a vlajka obce
Starostka připomněla, ţe jiţ na minulém zasedání zastupitelstva jsme se zabývali tímto
bodem.
Na minulém zastupitelstvu starostka představila 5 návrhů na obecní znak a vlajku obce.
Všechny návrhy byly zastupitelům zaslány také elektronicky, aby pečlivě zváţili výběr
znaku a vlajky obce.
Bohuţel se nikdo ze zastupitelů k danému bodu prozatím nevyjádřil, proto poţádala
starostka přítomné zastupitele, aby vyjádřili svůj názor a obhájili „svůj“ znak a vlajku.
 diskuze
Po rozsáhlé diskuzi se zastupitelstvo obce domluvilo na kompromisu a zvolilo variantu č. 1
včetně kříţe ze znaku č. 2.


Příloha č. 4

Starostka nechala hlasovat o návrhu na obecní znak.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 1 zdrţel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce vybírá variantu č. 1 včetně kříţe ze znaku č. 2 z pěti
předloţených variant
Starostka nechala hlasovat o návrhu na obecní vlajku.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrţel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce vybírá návrh 2/1
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce ke všem úkonům potřebným pro zajištění
obecního znaku a vlajky.
8. Diskuze
a) komín školky

Starostka byla nucena se opětovně vrátit k nedostatkům při odstraňování závad na
obecním majetku. Vyzvala pana Drobného k upřesnění informací a dodání výchozí revizní
zprávy ke komínu školky, kde je uvedeno, ţe komín je provozu schopný.
Při kontrole kominíkem bylo zjištěno, ţe zde není čistící kus na kouřovodu, čistící dvířka
byla zadělána tak, ţe není moţné je pouţívat při čištění. Rovněţ nevyhovuje odvětrání
v prostorách kotelny. Jak je tedy moţné, ţe vše bylo v pořádku při kolaudaci stavby?
Pan Drobný sdělil, ţe revizní zpráva (originál) je k dispozici na stavebním úřadě v Roudnici
nad Labem. Kompletní revizi prováděl kominík p. Prokop.
b) PC školka
Starostka informovala, ţe počítač, který je umístěn v ředitelně MŠ opět nefunguje. Počítač
by měl být v záruce, a proto poţádala pana Drobného, aby dodal fakturu a záruční list, aby
mohla být uplatněna reklamace.
Pan Drobný sdělil, ţe bliţší doklady k pc nemá a opravu výše uvedeného počítače zajistí.
Vzhledem k tomu, ţe pan Drobný nebyl přítomen na minulém zasedání zastupitelstva a
záruční list nebyl dohledán, bylo nutné zakoupit pc nový, tak aby mohla ředitelka MŠ plnit
své prac. povinnosti.

c) Astur Straškov – Nájemní smlouva
Starostka obce vznesla dotaz na p. Drobného ohledně nájemní smlouvy od firmy Astur
Straškov. Na obecní úřad přišly peníze za pronájem zastavěné plochy od Asturu a
nájemní smlouva s touto firmou nebyla dohledána.
Pan Drobný sdělil, ţe se jedná o historický fakt, o kterém se vědělo jiţ dříve, ale bohuţel
nikdo situaci neřešil. Bude nutné nájemní smlouvu obnovit.
d) Dopravní obslužnost obce – senior taxi
Starostka informovala, ţe dle usnesení na minulém zasedání zastupitelstva, byla
dohodnuta sluţba pro seniory nad 65 let, kterým je dána moţnost bezplatně vyuţít senior
taxi pro cestu do PNSP Roudnice. Všichni občané tento týden dostali do schránky
informační leták. Sluţba bude prozatím vyuţívána jako zkušebním provoz od 1. srpna
1x týdně.
Do rozpravy se poté jiţ nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:02 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 3. 7. 2015
ověření zápisu dne: 3. 7. 2015

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 5. 7. 2015
vyvěšeno na elektronické desce obce: 5. 7. 2015
sejmuto dne: 20. 7. 2015

podpis zapisovatele

