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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,  

konaného dne 21. 8. 2015  

 

 

 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:40 hodin 

přítomni: ing. Černosta, Gala, Huja, Procházková 

omluveni: Čutíková, Šindelářová 

neomluveni: Drobný 

počet přítomných občanů: 4 

 

 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.  

 

1. Schválení výběru dodavatele – chodník podél silnice II/240 

2. Schválení výběru dodavatele – dětské hřiště u MŠ 

3. 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. Schválení výběru dodavatele – chodník podél silnice II/240 

Starostka oznámila, že dne 20. 8. proběhlo výběrové řízení na chodníky (3. etapa). 
Celkem se zúčastnilo 7 firem. Protokol o výběrovém řízení předložila starostka 
k nahlédnutí. Výběrové řízení vyhrála firma Stavby Kühn, s.r.o. z Roudnice nad Labem, 
z celkovou nejnižší cenou 1.188.435,- Kč. 

PŘÍLOHA 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se Závěrečnou zprávou o průběhu 
výběrového řízení a schvaluje jako dodavatele stavby firmu Stavby Kühn, s.r.o. 
(Roudnice nad Labem) 
  

2. Schválení výběru dodavatele – dětské hřiště u MŠ 

Starostka informovala, že dne 20. 8. proběhlo taktéž výběrové řízení na projekt dětského 
hřiště. Do výběrového řízení se bohužel nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu bylo dnešního 
dne (21. 8.) výběrové řízení zrušeno a v příštím týdnu bude vydáno nové výběrové řízení 
na dodavatele.  
 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí všechny skutečnosti týkající se 
výběrového řízení, souhlasí se zrušením vyhlášeného výběrového řízení a novým 
vyhlášením 
 
3. Diskuze 

a) termín následujícího zastupitelstva obce 
Místostarosta informoval, že následující zastupitelstvo obce bude muset být upořádáno 
v druhé polovině měsíce září, mimo jiné z důvodu schválení dodavatele stavby dětského 
hřiště u MŠ.  
 
Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem 

přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:40 hodin. 

 

 

 

 

     podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 

http://najisto.centrum.cz/182960/stavby-kuhn-sro/
http://najisto.centrum.cz/182960/stavby-kuhn-sro/


 

 

zápis vyhotoven dne: 27. 8. 2015  

 

ověření zápisu dne: 28. 8. 2015 
 

 

ing. Luboš Černosta 

 

 

Petr Gala 

 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 31. 8. 2015 

     

vyvěšeno na elektronické desce obce: 31. 8. 2015 

 

sejmuto dne: 14. 9. 2015 


