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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,  

konaného dne 11. 10. 2015  

 

 

 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 16:00 – 16:40 hodin 

přítomni: ing. Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová 

omluveni:  

neomluveni:  

počet přítomných občanů: 6 

 

 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. Schválení výběru dodavatele – dětské hřiště u MŠ 

2. Žádost o pokácení dřevin 

3. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření 1-6/2015  



4. Hospodaření obce k 30. 9. 2015 

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

6. Rozpočtové opatření č. 3  

7. Návrh k převodu kompetencí 

8. Změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

9. Žádost o pronájem KD, zapůjčení velké zasedací místnosti  

10. Bezpečnost v obci – nákup a montáž zábradlí KD, OÚ, venkovní schody u křižovatky 

11. Organizace Kateřinské zábavy a ostatních společenských událostí do konce roku 

12. Zajištění požární bezpečnosti obce – JSDH Bříza 

13. Diskuze 

 
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

1. Schválení výběru dodavatele – dětské hřiště u MŠ 

Starostka seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení, které proběhlo dne            
8. 10. 2015. Výběrové řízení se muselo již dvakrát opakovat, jelikož v předešlých dvou 
kolech se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Starostka taktéž informovala, že již 
dvakrát také žádala o prodloužení termínu pro dodání dokumentů na MŽP, aby přidělená 
dotace na hřiště při MŠ nebyla zamítnuta.  
Třetí kolo výběrového řízení proběhlo úspěšně. Celkem se do soutěže přihlásily tři firmy: 

1. Toves s.r.o., Montexa Group s.r.o. a Tomovy parky Group s.r.o. Při otevírání obálek 

bylo zjištěno, že firmy 1. Toves s.r.o. a Montexa Group s.r.o. podaly neúplnou 

dokumentaci k výběrovému řízení. Vítězem se tak stala firma Tomovy parky Group s.r.o. 

s celkovou cenou 977 680 Kč. 

 
Starostka přednesla návrh na usnesení a nechala přítomné zastupitele hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 3 

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení, schvaluje 
dodavatele stavby Tomovy parky Group s.r.o. a pověřuje starostku obce k podepsání 
Smlouvy o dílo a všem potřebným úkonům, které jsou nutné pro realizaci projektu 
  

2. Žádost o pokácení dřevin 

Starostka předložila zastupitelstvu žádost paní Ivety Hrazánkové o pokácení dvou stromů 
břízy bělokoré před jejím domem (čp. 85). Jako důvod uvedla žadatelka padající větve, 
nepořádek po celý rok (pyl, květy, listí) a především alergii své dcery. 
 
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby se vyjádřili k dané žádosti. 



Do diskuze se přihlásil p. Huja a sdělil, že ke kácení každého stromu je nutné přistupovat 
individuálně a poté informoval, že stromy před domem paní Hrazánkové byly již částečně 
prořezávány v březnu letošního roku (větve, zasahující do profilu vozovky). 
Stromy se jeví jako vitální, neohrožují bezpečnost občanů nebo majetku. 
 
Starostka poté nechala hlasovat o zamítnutí žádosti o pokácení dvou kusů stromů před 
RD čp. 85. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 2 

Usnesení: zastupitelstvo obce nevyhovuje žádosti o pokácení výše uvedených dřevin 
 

3. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření 1-6/2015 

Starostka informovala, že dne 10. 9. 2015 se uskutečnilo dílčí přezkoumání hospodaření 
za první půlrok tohoto roku. Kontrola byla provedena pracovníky Krajského úřadu a byla 
zaměřená na účetnictví a kontrolu hospodaření obce. Při kontrole nebyly shledány žádné 
nedostatky a závady. Zpráva o výsledku bude přílohou zápisu z dnešního zasedání.  
 
Starostka předložila zprávu přítomným zastupitelům k nahlédnutí a poté je vyzvala 

k hlasování. 

 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 3 

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku dílčího 

přezkoumání hospodaření za rok 1-6/2015 

 Příloha č. 1 

 

4. Hospodaření obce k 30. 9. 2015 

Starostka seznámila přítomné zastupitele s hospodařením obce k 30. 9. 2015 a předložila 
k nahlédnutí obratovou předvahu + FIN k 9/2015. 
 
Stav na bankovních účtech obce: 
KB:  4.252.799,16 Kč 
ČNB:  216.987,77 Kč 
Pokladna: 2.046 Kč 

Všechny došlé i vystavené faktury jsou uhrazené. Své závazky z mezd má obec hrazené 
ve splatnosti. 
 
Starostka přednesla návrh na usnesení a poté nechala hlasovat. 

 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 3 

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem peněžních prostředků a 
schvaluje hospodaření obce k 30. 9. 2015 
 

5. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

V tomto bodu předala starostka obce slovo předsedům kontrolního a finančního výboru, 
aby přednesli své zprávy.  



Předsedové obou komisí se omluvili s tím, že zprávy budou předneseny na dalším 
zasedání zastupitelstva obce. 
 

6. Rozpočtové opatření č. 3 

Starostka obce předložila zastupitelstvu URO č. 3 z důvodu: Smlouvy o neinvestiční dotaci 
na opravu chodníků a proběhnutého výběrového řízení s konečnou cenou. Dále byly 
přepočítány celkové mzdy a odvody do konce roku vč. navýšení o 3,5 % zastupitelstvu a 
přiřazeno na správné položky dle zaměstnaneckého poměru. Byly povýšeny běžné 
náklady jako je materiál, služby, opravy a PHM, což je velice obtížné odhadnout na 
začátku roku. Vše je uvedeno položkově v příloze. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 1 
 
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 3 ve výši příjem 424 tis. Kč a výdej     
466 tis. Kč, financování z bankovního účtu 42 tis. Kč. Zastupitelstvo obce Bříza současně 
s URO č. 3 schvaluje příjem dotace na realizaci zahrady v MŠ Zvoneček na příslušných § 
položkách a s tím spojených nákladů. (Přesné částky obdrží účetní až po sepsání 
příslušných smluv o dotaci a smlouvy o dílo a připojí je k URO č. 3). 

 Příloha č. 2 

 

7. Návrh k převodu kompetencí 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schvalovalo rozpočet obce na rok 2015 položkově, 
předložila starostka zastupitelstvu návrh na převod kompetencí na starostku k provádění 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

I. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
starostky obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  

Na příjmové straně rozpočtu:  
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky nesmí 
starostka zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich případném zapojení 
do výdajů rozhodne zastupitelstvo.  
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové 
příjmy) do výše 100 000 Kč. Tyto prostředky nesmí starostka zapojit do výdajů rozpočtu 
kromě účelově určených darů.  
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového zapojení 
účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání žádosti o 
transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů. Tyto prostředky 
starostka zapojuje do výdajů.  

Na výdajové straně rozpočtu:  
a) navýšení závazného ukazatele do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými 
zasedání zastupitelstva.  
Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným 
příspěvkovým organizacím.  
Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného 
závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo 
ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.  



b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové 
výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění 
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.  
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 100 000 Kč a to 
jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené 
organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když 
včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále 
v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového 
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.  

II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou. 
 
Po přečtení návrhu nechala starostka hlasovat o převodu kompetencí. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 2     zdržel se: 1 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje návrh k převodu kompetencí v plném znění 
(viz. text výše) 
 

8. Změna stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 

Starostka informovala, že neustále řešíme problémy ohledně nepořádku u kontejnerů na 
TO v dolní části obce. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli o změnu stanoviště. Jedná se o 
kontejnery u požární nádrže před RD paní Zöldové. Toto místo je přímo viditelné z hlavní 
silnice a odpady jsou zde shromažďovány i cizími občany. Chtěly bychom tomu předejít 
tím, že stanoviště bude přemístěno před plot v blízkosti vstupu do „skály“. V současné 
době je zde budováno stání na dva kontejnery. Starostka tímto vyzvala všechny občany, 
aby do těchto kontejnerů odkládali jen papír a plast (plasty stlačené). Často se zde 
nachází i věci, které sem vůbec nepatří! Obecní zaměstnanci několikrát týdně musí uklízet 
nepořádek na těchto stanovištích. 
Do diskuze se přihlásil pan Drobný, který poukázal na fakt, že kontejnery na TO budou 
umístěny cca 10 m od silnice a firma zajišťující svoz by mohla mít problém s jejich 
vývozem. 
Vedení obce prověří tuto skutečnost se svozovou firmou a v případě požadavku bude 
zřízena nezp. přístupová cesta (popř. zpevněná). 
 
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o přemístění kontejnerů na tříděný odpad 
v dolní části obce. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se změnou stanoviště kontejnerů na TO  
 

9. Žádost o pronájem KD, zapůjčení velké zasedací místnosti 

Starostka obce Jitka Procházková předložila zastupitelstvu žádost o pronájem KD na den 
28. 11. 2015 za účelem konání rodinné oslavy.  

Mysliveckého sdružení Bříza předložilo žádost o zapůjčení velké zasedací místnosti OÚ 
na den 14. 11. 2015 za účelem posezení po lovu na drobnou zvěř.  
 



Starostka nechala hlasovat o výše uvedených žádostech. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem KD p. Procházkové a se zapůjčením 

zasedací místnosti Mysliveckému sdružení Bříza 

 

10. Bezpečnost v obci – nákup a montáž zábradlí KD, OÚ, venkovní schody u 
křižovatky 

Vzhledem k tomu, že potřebujeme odstraňovat nedostatky v oblasti bezpečnosti v obci, 
nechala starostka zpracovat cenovou nabídku na zhotovení zábradlí zde na OÚ, v KD a 
na venkovních schodech na křižovatce. Celková cena by činila cca 20 tis. 

 
Po předložení cenové nabídky nechala starostka hlasovat o zhotovení zábradlí. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s vybudováním a financováním zábradlí dle předložené 
nabídky 
 

11. Organizace Kateřinské zábavy a ostatních společenských událostí do konce 
roku  

Starostka informovala, že Obecní úřad plánuje na 21. listopadu uspořádání tradiční 
Kateřinské zábavy s tombolou tak, jak tomu bylo i minulé roky. Další akce, které jsou 
v plánu uspořádat: Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu. 
Náklady na tyto jednotlivé akce budou zastupitelstvu oznámeny dle jejich skutečné výše.  
 
Starostka požádala o schválení předpokládaných nákladů na Kateřinskou zábavu          
(kapela: 10.000 Kč, tombola: 10.000 Kč). 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 2 

Usnesení: zastupitelstvo souhlasí s financováním výše uvedených společenských akcí 
 

12. Zajištění požární bezpečnosti obce – JSDH Bříza 

Úvodem tohoto bodu chtěla starostka obce dát prostor zástupcům hasičů Bříza. Bohužel 
se opět nikdo nedostavil…  
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena na úřední desce obce a 
hasičům byla také zvlášť zaslána elektronickou poštou, kde jsme v průvodním dopise 
žádali o jejich účast. Tento bod se řešil již na minulých zasedáních zastupitelstva obce a 
z důvodu nedostavení se zástupců hasičů byl odložen na dnešní zasedání – konečný 
termín. 
Starostka poté informovala, že již proběhla první kontrola HZS, která se týkala krizových 
situací v obci a případů evakuace. Vzhledem k tomu, že jsme v prosinci minulého roku 
připravili Krizový plán obce Bříza, určili jsme krizový štáb obce, splnili jsme povinnosti 
v této záležitosti (viz. záznam o provedené kontrole). 
Druhá kontrola nás čeká v příštím týdnu, kde bude kontrolována dokladová část včetně 
požární ochrany obce. 
Už teď víme, že obec nedisponuje potřebnými dokumenty, které nebyly předloženy 
minulým vedením obce. Jedná se zejména o zřizovací listinu, jmenovací dekret velitele 



jednotky, zdravotní karty, atd. O této záležitosti se pokoušela starostka s hasiči domluvit 
od minulého roku, bohužel vždy bez výsledku a jakékoli aktivity ze strany hasičů.  
Obec je povinná mít zřízenu jednotku JSDH, která bude zajišťovat požární ochranu obce. 
JSDH musí mít 9 aktivní členů, kteří jsou schopni zásahu, jsou řádně proškoleni pro 
vykonávání funkce, mají lékařské prohlídky. Dále musejí být členové vybaveni pro případ 
zásahu. Náklady na vybavení jednoho člena činí cca 20 tis. Kč.  
Jelikož se nikdo s hasičů opakovaně nedostavil k projednání této věci, Obec Bříza není 
schopna toto nařízení splnit a proto je nutné zajistit smlouvu o sdružení s některou ze 
sousedních obcí, které disponují samostatnou JSDH nebo zajistit smlouvu o požárním 
zajištění obce. 
Starostka poté požádala zastupitele, aby se vyjádřili k této problematice, protože je nutné 
najít společné řešení. 
Do diskuze se přihlásil pan Gala, který shrnul situaci v obci ohledně hasičů a vyjádřil názor 
o spolupráci s některou ze sousedních obcí. 
Pan Huja připomněl, že hasiči v Bříze vystupovali v minulosti jako jeden spolek, ale 
peněžní prostředky nebyly vynakládány na požádní bezpečnost obce (JSDH), ale pouze 
na zájmovou část (SDH). Je nutné, aby bylo rozlišeno JSDH (obec - povinnost zajištění 
jednotky) a SDH (dobrovolný - zájmový spolek). 
Starostka poznamenala, že obec Bříza je členem Svazku obcí Podřipska. V rámci tototo 
svazku by bylo při doplnění Stanov možné sdružování členských obcí  v zajištění požární 
bezpečnosti. Tuto možnost se starostka pokusí prověřit. 

ZÁVĚR: 

Starostka nařídila kontrolnímu výboru neprodlené provedení inventury majetku, který je 
hasičům svěřen. Veškerý majetek bude umístěn v prostorách hasičské zbrojnice. 
Obecnímu úřadu budou předány klíče a o celém předání bude sepsán protokol.  
Termín provedení kontroly: do příštího zasedání zastupitelstva obce.  
Hasiči budou písemně informováni o přesném termínu konání kontroly.  
 

13. Diskuze 

a/ Starostka informovala, že má připravenu k podpisu pojistnou smlouvu obce. Tento bod 
byl již schválený na jaře letošního roku. Návrh smlouvy byl již poskytnut zastupitelům 
k náhledu a jednalo se o výpovědní dobu staré smlouvy (Generali), aby mohla být 
uzavřena nová smlouva, již obsahující i MŠ (Kooperativa).  

b/ Starostka oznámila, že v sobotu dne 24. října proběhne před OÚ od 8 do 8,15 hodin 
svoz nebezpečných složek kom. odpadu. 

c/ Místostarosta informoval o probíhajících stavebních úpravách, které se v obci Bříza nyní 
realizují. Jedná se o dvě etapy rekonstrukce chodníku podél hlavní silnice. V průběhu 
stavebních prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k případným úrazům. 
Občané by měli myslet na fakt, že se pohybují po staveništi.  
Termín dokončení (rekonstrukce chodníků): 10/2015  

d/ Starostka oznámila, že jedná s ÚP o prodloužení smlouvy na VPP (veřejně prospěšné 
práce). Výhled je takový, že nám budou pracovní místa ponechána ve stejném rozsahu, 
tzn. 3 místa VPP. 

e/ Pan Gala požádal vedení obce, aby zprostředkovalo schůzku se zástupcem odboru 
životního prostředí v Roudnici nad Labem, na které bude řešeno orání zemědělské půdy 
resp. rozorávání zemních příkopů a krajnic komunikace, na kterých byla provedena nová 



výsadba stromů. Nevhodnou orbou (rozšiřování pole) byl obnažen kořenový bal stromů a 
dochází k poškozování kořenového systému. Starostka obce přislíbila, že jednání zahájí. 
 

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

přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.  

 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 hodin. 

 

 

 

 

 

  

    podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 19. 10. 2015  

 

ověření zápisu dne: 20. 10. 2015 
 

 

 

ing. Luboš Černosta 

 

 

 

Petr Gala 

 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 21. 10. 2015 

     

vyvěšeno na elektronické desce obce: 21. 10. 2015 

 

sejmuto dne: 9. 11. 2015 


