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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 12. 8. 2015

místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 18:52 hodin
přítomni: ing. Černosta, Gala, Huja, Procházková
omluveni: Čutíková, Šindelářová
neomluveni: Drobný
počet přítomných občanů: 11
 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. Nikdo neměl připomínek.
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. Informace o výběrovém řízení – chodník podél silnice II/240
2. Informace o výběrovém řízení – dětské hřiště u MŠ

3. Žádosti SHD Bříza
4. Schválení rozpočtového výhledu
5. Platby za odpady a psy
6. 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. Informace o výběrovém řízení – chodník podél silnice II/240
Starostka v úvodu tohoto bodu předala slovo p. Hujovi, aby seznámil přítomné
s probíhajícím výběrovým řízením.
Pan Huja podal přítomným informaci ohledně plánované akce.
Dne 5. 8. 2015 bylo zveřejněno výběrové řízení na akci: Chodník podél silnice II/240.
Jedná se již o třetí etapu opravy chodníků v naší obci, na kterou byl zpracován projekt
firmou Projekce Dopravní Filip s.r.o. z Roudnice nad Labem. Celková cena projektové
dokumentace činí 133 100 Kč.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
(předpokládaný objem plnění do 1 820 000,00 Kč bez DPH)
Zakázka bude financována z rozpočtu obce se spolufinancováním z rozpočtu Ústeckého
kraje
– Program obnovy venkova.
Stavba je rozdělena na dvě části:
 1. část
Vstup na fotbalové hřiště (přechod pro chodce) – RD č.p. 130 (p. Budka)
 Jedná se o novou výstavbu chodníku podél hlavní silnice
 2. část
OÚ – vjezd Bohemia Paper
 Rekonstrukce stávajícího betonového chodníku
Doba realizace: 15. 9. 2015 – 31. 10. 2015 (6 týdnů)
Veškeré informace jsou veřejné a plně přístupné na:
 Webových stránkách obce Bříza
 Profilu zadavatele obce Bříza
 Věstníku veřejných zakázek MMR
Dodavatel stavby bude znám dne 20. 8. 2015, kdy bude probíhat výběr z předložených
nabídek. Otvírání obálek je veřejné.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny skutečnosti týkající se
výběrového řízení a souhlasí s nimi

2. Informace o výběrovém řízení – dětské hřiště u MŠ
Starostka obce předala slovo místostarostovi obce, aby informoval o probíhajícím
výběrovém řízení dětského hřiště u MŠ.
Výběrové řízení na akci: „Zahrada v přírodním stylu při mateřské škole Zvoneček v Bříze“,
jak zní celý správný název díla, bylo taktéž zveřejněno dne 5. 8. 2015.
Jedná se o vybudování nového dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ a také výstavbu
(resp. opravu stávajícího) oplocení kolem budovy MŠ a kulturního domu. Zhotovitelem
projektu na tuto stavbu byla paní ing. Martina Kostnerová z Aše. Celková cena projektové
dokumentace činí 35 000 Kč.
Jedná se také o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
(předpokládaný objemem plnění do 805 000,00 Kč bez DPH)
Zakázka bude financována z rozpočtu obce se spolufinancováním z rozpočtu Operačního
programu životního prostředí (OPŽP) – Ministerstvo životního prostředí (MŽP).
Doba realizace: 1. 9. 2015 – 30. 10. 2015 (8 týdnů)
Veškeré informace jsou veřejné a plně přístupné na:
 Webových stránkách obce Bříza
 Profilu zadavatele obce Bříza
 Věstníku veřejných zakázek MMR
Dodavatel stavby bude taktéž znám dne 20. 8. 2015, kdy bude probíhat výběr
z předložených nabídek. Otvírání obálek je veřejné.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny skutečnosti týkající se
výběrového řízení a souhlasí s nimi
3. Žádosti SHD Bříza
Úvodem tohoto bodu starostka informovala přítomné, že žádala o dostavení se přítomných
zástupců SDH Bříza k osobní účasti na dnešním zasedání zastupitelstva z důvodu
projednání žádostí SDH. Zástupce SDH Bříza p. Šindelář požádal, aby jedna z žádostí
byla projednána na dalším zasedání zastupitelstva.
Celkem podány čtyři žádosti:
1/ přidělení čísla popisného na hasičárnu
2/ žádost o umístění sídla Sboru dobrovolných hasičů Bříza
3/ žádost o náhradu mzdy za školení kurzu velitelů JPO V
4/ žádost o proplacení faktury za provedené práce na stříkačce PS 12
Jelikož se žádný ze zástupců SDH Bříza nedostavil, starostka nechtěla tento bod
programu řešit bez jejich účasti. Poté navrhla, aby tento bod jednání byl na programu i na
následujícím zasedání zastupitelstva obce.
 Bod „žádosti SDH Bříza“ bude přesunut na následující zasedání
zastupitelstva obce.
V případě nedostavení se zástupců SDH Bříza bude rozhodnuto v jejich
nepřítomnosti.

4. Schválení rozpočtového výhledu
Starostka předložila zpracovaný rozpočtový výhled paní účetní obce na následující tři roky,
kde jsou naplánovány předpokládané investice a přijaté dotace.
Starostka vyzvala přítomné, zdali má k tomuto bodu někdo nějaké připomínky či návrhy?
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, a proto nechala starostka hlasovat.


Příloha č. 1 Rozpočtový výhled

Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 - 2018
5. Platby za odpady a psy
Starostka předložila zpracovanou tabulku neplatičů a dlužníků za odpady a psy z minulých
let. Tabulka dlužníků je zpětně zpracována až do roku 2004. Bohužel evidence byla
nepřesně vedena a není možné přesně zjistit, kolik kdo obci dluží.
Na tuto otázku se starostka obce chtěla zeptat bývalého vedení obce, ale jelikož nebyli
přítomni, tento bod byl také přesunut na další zasedání zastupitelstva (9/2015).
Starostka přednesla návrh na zrušení dluhu jasně prokazatelných osob:
Ryplová Dita (odstěhována od 2/2014)
Kaucká Marie (placeno vždy v prosinci na následující rok)
Adamičková Petra (poplatek za psy)
Poté starostka nechala hlasovat o předloženém návrhu.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s vymazáním pí. Ryplové, pí. Kaucké,
pí. Adamičkové z evidence dlužníků
6. Diskuze
a) výlet Mirakulum

Starostka informovala o plánované akci, která proběhla v sobotu dne 15. 8. do zábavního
parku Mirakulum v Milovicích.
b) MŠ Zvoneček – otevření školky po prázdninách
Starostka informovala, že MŠ Zvoneček bude opětovně otevřena od pondělí dne 17. 8.
c) senior taxi
Starostka připomněla, že od 1. 8. byla spuštěna služba „senior taxi“.
d) znak a vlajka obce
Starostka informovala, že tento týden jsme obdrželi veškeré podklady ke schválení
obecního znaku a vlajky. Veškeré doklady byly odeslány do Poslanecké sněmovny na
podvýbor pro heraldiku.
e) rekonstrukce komunikací v obci Bříza
Starostka předala slovo p. Hujovi, který informoval přítomné ohledně termínu prováděných
prací silnic v obci Bříza.

 Silnice III. třídy (směr Radešín)
 provedeno (zbývá dokončit svislé dopravní značení, úprava části nezpevněné
krajnice)
 termín dokončení: 9/2015
 Silnice II. třídy/240 (hlavní silnice)
 v 35. týdnu bude prováděna finální pokládka obrusné vrstvy (Račiněves 
Bříza)
 termín dokončení: 9/2015
Starostka na závěr zrekapitulovala, že otvírání obálek ohledně dodavatele stavby na
dětské hřiště u MŠ a rekonstrukci chodníků bude ve čtvrtek dne 20. 8. 2015.
Zastupitelé se dohodli, že další zasedání bude neprodleně po ukončení výběrových
řízení, tzn. v pátek 21. 8. 2015 od 18.30 h.
Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:52 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 19. 8. 2015
ověření zápisu dne: 20. 8. 2015

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 20. 8. 2015
vyvěšeno na elektronické desce obce: 20. 8. 2015
sejmuto dne: 7. 9. 2015

podpis zapisovatele

