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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 14. 12. 2015
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:37 hodin
přítomni: ing. Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
počet přítomných občanů: 12
 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. Návrh rozpočtu na rok 2016 Obec Bříza
2. Příspěvek na provoz MŠ na rok 2016
3. Příspěvek občanským sdružením na rok 2016
4. Uzavření MŠ v době Vánoc
5. Žádosti o pokácení stromů
6. Sjednocení poplatků za psa
7. Žádosti SDH Bříza

8. Rozpočtové opatření č. 4
9. Zahájení inventarizace
10. Zpráva kontrolního a finančního výboru
11. Pohledávky za odpady a psy
12. Potvrzení o přijetí dotace OPŽP – Hřiště u MŠ
13. Odměny zastupitelů od 1. 1. 2016
14. Obecní symboly
15. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání
1. Návrh rozpočtu na rok 2016 Obec Bříza
Tento bod z důvodu následného projednání příspěvků pro jednotlivá občanská sdružení
starostka přesunula na závěr zasedání.
2. Příspěvek na provoz MŠ na rok 2016
Ředitelka MŠ paní Hujová předložila písemnou žádost na příspěvek na zabezpečení
provozu MŠ ve stejné výši, jako byla v letošním roce, tj. 300 000 Kč. Tato částka se zatím
jeví jako dostačující s přihlédnutím na všechny výdaje a potřeby zařízení. Z tohoto důvodu
starostka navrhla částku ponechat.
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali má k tomuto bodu ještě někdo nějaké připomínky a
nechala hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz MŠ v částce 300 000 Kč
3. Příspěvek občanským sdružením na rok 2016
Starostka informovala, že obec obdržela žádosti na příspěvky od těchto organizací:
 TJ Sokol Bříza – žádá příspěvek na provoz 100 000 Kč. Tyto příspěvky chce použít
na své provozní náklady. Starostka požádala zástupce TJ Sokol, aby přednesl své
požadavky. Pan Tomáš Tesař představil náklady na provoz jako jsou: rozhodčí,
praní dresů, sekání trávy, údržba a drobné opravy areálu.
 Betulla Alba – žádá příspěvek na společenské akce – Hurá na prázdniny, Den
Matek ve výši 10 000 Kč.
 SDH Bříza žádá o příspěvek ve výši 90 000 Kč. Starostka požádala zástupce SDH
o bližší informace. O slovo se přihlásil pan Rudolf Šindelář ml. a přednesl
požadavky SDH jakou jsou náklady na: PHM, nákup hasičského vybavení, oprava
fasády hasičské zbrojnice.

 Myslivci nežádají o žádný příspěvek, chtějí jen užívat prostory na OÚ, kde jim jsou
hrazeny energie.
Starostka požádala zastupitele o vyjádření k předneseným požadavkům – výše příspěvků
pro jednotlivé organizace. Nikdo s přítomných zastupitelů se k výše uvedenému nevyjádřil,
a proto starostka provedla shrnutí k tomuto bodu a navrhla, aby příspěvky na činnost pro
jednotlivá sdružení byly schváleny v těchto částkách:
TJ Sokol Bříza: 100 000 Kč
Hasiči Bříza: 33 000 Kč
 tato částka (30 000 Kč) bude rozdělena mezi SDH a JSDH
 zbývající 3000 Kč budou vyhrazeny na krizové situace
Betulla Alba: 10 000 Kč
Myslivci: nepožadují žádnou finanční částku
Starostka vysvětlila, že pokud obec bude opravovat fasádu hasičské zbrojnice, nebudou
tyto náklady hrazeny z nákladů na činnost SDH + JSDH, ale z fondu oprav obce a poté
nechala hlasovat o výši příspěvků pro jednotlivá občanská sdružení.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvky na činnost pro sdružení v obci ve výši:
 Činnost TJ Sokol Bříza: 100 000 Kč
 Činnost SDH + JSDH: 30 000 Kč (tato částka bude rozdělena mezi SDH a
JSDH), zbývající 3000 Kč, které jsou uvedeny v rozpočtu, budou vyhrazeny
na krizové situace
 Myslivci: nepožadují žádnou finanční částku
 Betulla Alba: 10 000 Kč
4. Uzavření MŠ v době Vánoc
Starostka informovala, že obec obdržela žádost o souhlas s uzavřením MŠ v době
vánočních svátku a to:
23. 12. pouze dopolední provoz, od 24. 12. do 1. 1. 2016 bude MŠ uzavřena.
Jedná se celkem o 4 pracovní dny.
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením MŠ v těchto dnech
5. Žádosti o pokácení stromů
Starostka oznámila, že obec obdržela tyto žádosti k pokácení stromů.
a/ p. Miloš Drobný žádá o povolení k pokácení 4 ks stromů na jeho pozemku č. 192/1,
jedná se o břízy a smrk.
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování, zdali souhlasí s pokácením stromů na
soukromém pozemku.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením výše uvedených stromů na
soukromém pozemku.

b/ p. Rudolf Šindelář st. žádá o povolení k pokácení 3 ks stromů na obecním pozemku.
Jedná se o stříbrné smrky před domem č. p. 142. Ve své žádosti uvádí, že stromy narušují
kořenovou částí základy domu. Stromy jsou taktéž napadeny mšicí smrkovou. Dále uvádí,
že v případě povolení pokácení tak provede na své náklady, včetně bezpečného pokácení
a úklidu vzniklého materiálu.
Bylo provedeno místní šetření - stromy jsou velice vzrostlé a narušují chodník a
nemovitost, naklání se nad silnicí, tudíž starostka navrhla vyhovění žádosti o pokácení.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením 3 ks stříbrných smrků na náklady
žadatele za podmínek, že bude zajištěna bezpečnost v okolí kácení a bezpečný provoz na
silnici.
c/ p. Kozák žádá o pokácení 8 ks stromů na jeho pozemku na okraji Borečku. Jedná se o
akáty, které jsou suché a nebezpečně se naklánějí na silnici.
Z důvodu dodržení bezpečnosti na komunikaci starostka navrhla, aby bylo žádosti o
pokácení stromů na soukromém pozemku vyhověno.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením 8 ks trnovníku akátu na soukromém
pozemku za podmínek, že bude zajištěna bezpečnost v okolí kácení a bezpečný provoz
na silnici.
6. Sjednocení poplatků za psa
Starostka požádala zastupitelstvo, aby schválilo návrh na sjednocení poplatků za psy a to
na částku 90 Kč. Tuto změnu navrhla proto, že při provádění předpisů na poplatky je
problém se dvěma částkami. Informovala také, že se nám často stává, že majitelé se
vymlouvají, že pes není jejich, nýbrž babičky, atp. Sjednocením poplatku budou oba dva
problémy vyřešeny.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obec schvaluje sjednocení poplatku za psa na jednotnou částku
90 Kč za každého psa s platností od 1. 1. 2016
7. Žádosti SDH Bříza
Starostka informovala zastupitele, že obec obdržela několik žádostí od SDH Bříza:
a/ žádost o udělení souhlasu se sídlem SDH Bříza v budově hasičské zbrojnice. Tato
žádost byla poslána k vyjádření všem zastupitelům společně s pozvánkou na dnešní
zasedání a bylo to z důvodu časové tísně, neboť do 17. 12. 2015 se musí provést
přeregistrace SDH na spolek. Zastupitelé se vyjádřili, že souhlasí s umístěním sídla v
hasičské zbrojnici.
Starostka oznámila, že problém je s přidělením čísla popisného. Pozemky pod budovou
hasičárny nejsou celé obecní. Z tohoto důvodu nebude přiděleno číslo popisné hasičské
zbrojnici a doručovací adresu bude mít SDH na adrese OÚ, tedy č. p. 110. Budovu
hasičské zbrojnice mohou i nadále využívat ke své činnosti.

b/ JSDH
Na základě jednání s SDH Bříza jsme obdrželi jmenný seznam členů, kteří by pro obec
vykonávali činnost JSDH. Dále starostka oznámila, že jsme obdrželi požadavky, které by
při zřízení JSHD členové požadovali a poté vyzvala zástupce SDH o sdělení těchto
požadavků zastupitelstvu.
Slova se ujal pan Rudolf Šindelář ml. a citoval požadavky z předložené žádosti jako jsou:
zakoupení kompletního vybavení pro členy JSDH, náklady na povinné školení pro členy,
zajištění nákupu zásahového vozidla, provozní náklady na hasičárnu, vybudování
sociálního zařízení, atd.
Starostka reagovala na tyto požadavky, které by znamenaly velmi vysoké náklady na
zřízení JSDH. Z tohoto důvodu starostka zjišťovala, kolik by stálo smluvní zabezpečení
naší obce v otázce požární bezpečnosti. Jednala s obcí Račiněves a s obcí StraškovVodochody. Podařilo se jí dohodnout tuto službu za 10 000 – 15 000 ročně za zajištění
JSDH, na nákladech za výjezd by se obec podílela (PHM, náklady spojené s výjezdem).
Jelikož je tato částka pro obec několikanásobně menší, z důvodů řádného hospodáře
starostka doporučila, aby byla uzavřena smlouva/dohoda s obcí Straškovem-Vodochody.
V případě souhlasu budou všichni členové, kteří jsou uvedeni na seznamu se Straškovem
spolupracovat a v případě výjezdu budou na předem dohodnutém místě vyzvednuti a
budou se zásahu účastnit.
Po ukončení diskuze starostka vyzvala zastupitele k hlasování s tím, že JSDH bude pro
obec Bříza zajišťovat obec Straškov-Vodochody a SDH Bříza bude fungovat v obci i
nadále.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k sepsání smlouvy/dohody s obcí
Straškov – Vodochody o zajištění JSDH
8. Rozpočtové opatření č. 4
Starostka předložila zastupitelům Rozpočtové opatření č. 4 ve výši příjem 609 tis. Kč a
výdej 74 tis. Kč  uložení na bankovní účet 535 000 Kč.
Po předložení Rozpočtového opatření č. 4 nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 4 ve výši příjem 609 000 Kč a výdej
74 000 Kč. Uložení na bankovní účet 535 000 Kč.
 Příloha č. 2
9. Zahájení inventarizace
Tímto dnem starostka zahájila inventarizaci za rok 2015 a navrhla členy inventarizační
komise. K provedení inventarizace v jednotlivých zařízeních OÚ + veřejných prostranství,
MŠ, SDH a knihovny jmenovala dílčí inventarizační komise (DIK).
OÚ + veř. prostranství
- Procházková, Huja, Gala
MŠ
- Procházková, Hujová, Gala
Dokladová
- Procházková, Eflerová
SDH
- Huja, Gala (již provedeno)
Knihovna
- Procházková, Hofmanová

Inventura majetku obce bude provedena fyzicky i dokladově a bude zahájena
16. 12. 2015. Doklady k provedení inventarizace připraví účetní obce paní Eflerová.
Inventarizace majetku obce Bříza proběhne v souladu se směrnicí o provedení
inventarizace č. 1/2013 ze dne 1. 12. 2013 s platností od 1. 12. 2013 ve smyslu zákona
563/1991 Sb., o účetnictví a provádějícího předpisu č.. 270/2010. Za správnost provedení
celé inventarizace zodpovídá Procházková Jitka.
Zároveň byl také stanoven termín proškolení inventarizační komise na 15. 12. 2015.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s plánem inventur a stanovením inventarizační
komise na rok 2015 dle přílohy
 Příloha č. 3
10. Zpráva kontrolního a finančního výboru
V tomto bodě předala starostka slovo předsedovi kontrolního výboru panu Černostovi, aby
přednesl svou zprávu z provedené kontroly.
Pan Černosta přednesl svou zprávu, která je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 Příloha č. 4
Po přednesení zprávy předsedy kontrolního výboru požádala starostka předsedu
finančního výboru pana Galovi, aby přečetl zápis z provedených kontrol, jednak účetních
dokladů na Obecním úřadě a jednak v MŠ.
Pan Gala přednesl svou zprávu, která je taktéž samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 Příloha č. 5
Po přednesení zpráv kontrolního a finančního výboru a po ukončení diskuze vyzvala
starostka přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol a souhlasí
se zápisy bez závad
11. Pohledávky za odpady a psy
Starostka informovala, že byly rozeslány doporučené dopisy s upomínkami neuhrazených
poplatků. Některé nedoplatky se již podařilo objasnit, ostatní zůstávají neuhrazené. V
případě, že dotyční nebudou komunikovat, budou připsány k předpisům na příští rok.
12. Potvrzení o přijetí dotace OPŽP – Hřiště u MŠ
Starostka uvedla, že vzhledem k čerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí,
je nutné schválit rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto rozhodnutí musí být před podpisem
starosty schválené zastupitelstvem. V případě, že obec obdrží část peněz ještě v letošním
roce, bude provedeno URO č. 5. Proto požádala starostka taktéž o schválení příjmů a
výdajů na akci a nechala hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace a pověřuje starostku k podpisu
Potvrzení o přijetí dotace. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s URO č. 5 v případě obdržení
části dotace ještě v letošním roce.
13. Odměny zastupitelů
Od 1. 1. 2016 dochází dle nařízení vlády, které na základě návrhu Ministerstva vnitra
schválil kabinet Bohuslava Sobotky k navýšení odměn zastupitelům o 3%, u uvolněných
zastupitelů automaticky, u neuvolněných schválením zastupitelstva. Starostka navrhla, aby
zastupitelstvo rozhodlo, že odměny se budou vyplácet vždy v právě „platném znění“.
Z tohoto důvodu požádala starostka o schválení.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkcí zastupitelům
v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. s platností od 1. 1. 2016.
Od tohoto data se budou odměny vyplácet v maximální výši vždy v právě „platném znění“.
14. Obecní znaky
Starostka oznámila, že od 11. 11. 2015 byl schválen znak a vlajka naší obce. Z tohoto
důvodu starostka požádala zastupitelstvo o souhlas s vyhotovením těchto sympolů a
předložila nabídku.
Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost a vlajka a znak bude v obci používán
po dlouhá léta, materiály, ze kterých budou obecní symboly vyrobeny, by měly být velmi
kvalitní a odolné.
Poté starostka sdělila přibližné ceny za vyhotovení obecních symbolů. Cena za vlajku by
činila cca 34 300 Kč + cena za stojan, dále se k vlajce nechávají dělat stuhy s daty udělení
souhlasu a názvem obce – cca 10 000 Kč. Cena za znak v malém provedení by byla cca
17 200 Kč.
Dále by bylo vhodné nechat vyrobit venkovní vlajky, které se budou vyvěšovat spolu
s vlajkou ČR při svátcích atp. a další předměty.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k objednání vyhotovení obecních
symbolů
15. Diskuze
a/ Starostka seznámila přítomné s hospodařením obce k 30. 11. 2015. Předložena byla
k nahlédnutí obratová předvaha + FIN k 11/2015.
Stav na bankovních účtech obce:
Bankovní účty: 3 365 845,20 Kč
Pokladna: 6 986 Kč
Za odpady bylo vybráno: 183 213 Kč
Dále starostka informovala, že od nového roku je připraveno vedení vybírání poplatků za
odpady a psy v programu Daně, dávky, poplatky, který byl zakoupen. Všechny tyto
poplatky lze hradit i nadále převodem na účet KB 16021471/0100, V.S. … první šestičíslí
RČ nebo textem do poznámek. Částka za odpady zůstává pro příští rok stejná.
b/ Proběhnuté akce: Kateřinská zábava, Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášská
nadílka pro děti a mezi svátky proběhne turnaj ve stolním tenise.

c/ Ve středu dne 16. 12. 2015 bude probíhat kolaudace nově vybudovaných chodníků a
přechodu pro chodce podél hlavní silnice a taktéž předání dětského hřiště u MŠ.
d/ Byla provedena instalace zábradlí v budově kulturního domu a obecního úřadu a taktéž
bylo zábradlí osazeno u schodů v blízkosti křižovatky na Straškov.
e/ Kontejnery na tříděný odpad byly přesunuty na nové stanoviště – u skály. Zatím se toto
rozhodnutí jeví jako dobrý tah a situace s umísťováním odpadu se zlepšila.
f/ Byl zlikvidován BIOODPAD. Pravidelné svozy bioodpadu dnem 14. 11. skončily.
Ad 1. Návrh rozpočtu na rok 2016 Obec Bříza
Návrh rozpočtu byl vyvěšen dne 27. 11. 2015 v elektronické i fyzické podobě. Připomínky
bylo možno podat do 7. 12. 2015. Všem zastupitelům byl návrh rozpočtu taktéž rozeslán
elektronicky - žádné připomínky od zastupitelů nebyly obdrženy. Obec přijala písemnou
žádost SDH o zahrnutí částky 60 – 70 000 Kč na JSDH Bříza. Tato připomínka byla již
řešena na dnešním zasedání zastupitelstva a požadovaná částka nebude zahrnuta do
rozpočtu.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2016 dle závazných
ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
 Příloha č. 1
Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným, popřála všem krásné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví a ukončila
zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:37 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 17. 12. 2015
ověření zápisu dne: 18. 12. 2015

podpis zapisovatele

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 21. 12. 2015
vyvěšeno na elektronické desce obce: 21. 12. 2015
sejmuto dne: 4. 1. 2016

