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

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,
konaného dne 15. 3. 2016
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:09 hodin
přítomni: Černosta, Gala, Huja, Procházková
omluveni: Čutíková, Šindelářová
neomluveni: Drobný
počet přítomných občanů: 7
 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno
 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou obce 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. 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2. pol. 2015
2. Závěrečný účet za rok 2015
3. Roční účetní závěrka Obce a MŠ Zvoneček
4. Žádost o pokácení stromů
5. Žádost o odprodej pozemku
6. Obecní rozhlas – cenová nabídka

7. Střecha budovy školy – cenová nabídka
8. Smlouva o zajištění požární bezpečnosti (JSDH)
9. Zpráva finančního výboru – kontrola MŠ
10. Rozpočtové opatření č. 2
11. 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2. pol. 2015
Dne 17. 2. 2016 proběhla kontrola hospodaření za druhé pololetí minulého roku. Zpráva
byla zveřejněna na úřední desce obce a předložena také k nahlédnutí na zasedání
zastupitelstva obce.
Starostka informovala přítomné, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání
2. Závěrečný účet za rok 2015
Starostka předložila návrh Závěrečného účtu ke schválení, jeho součástí je:
 výkaz FIN 2-12M
 údaje o hospodaření s majetkem
 údaje o dalších finančních operacích
 Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření
Hospodaření s majetkem a údaje o dalších finančních operacích u založené příspěvkové
organizace MŠ Zvoneček v Bříze.
Starostka předložila veškeré dokumenty k náhledu a poté nechala hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Bříza za rok 2015 bez
výhrad
3. Roční účetní závěrka Obce a MŠ Zvoneček
Starostka taktéž předložila Roční účetní závěrku obce a mateřské školy. Součástí účetní
závěrky jsou:
 Inventarizační zpráva zpracovaná podle inv. Vyhlášky 270/2010 Sb.
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KÚ
 Zprávy o výsledcích finančního a kontrolního výboru za rok 2015

Po předložení výše uvedených dokumentů vyzvala starostka přítomné zastupitele
k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Roční účetní závěrku Obce a MŠ Zvoneček za
rok 2015 bez výhrad
4. Žádost o pokácení stromů
Starostka informovala, že jsme obdrželi žádosti na pokácení stromů…
a/ p. Pulgret – k této žádosti se opětovně vracíme, jelikož na minulém zasedání
zastupitelstva nebyla dořešena.
Konkrétně se jedná o pokácení vzrostlého smrku na obecním pozemku, v těsné blízkosti
nemovitosti p. Pulgreta, kde kořeny stromu narušují zdivo sousedící stavby. Pan Huja
provedl místní šetření a sdělil zastupitelům návrh na řešení situace.
Pro přiblížení situace předložil pan Huja zastupitelům foto daného stromu a poté navrhl
vyhovění žádosti o pokácení smrku stříbrného.
Starostka nechala hlasovat o vyhovění žádosti k pokácení smrku na obecním pozemku.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pokácení smrku na obecním pozemku. Pokácení
bude provedeno žadatelem na jeho náklady.
b/ p. Kunt – žádá o pokácení 3 ks ovocných stromů a 2 ks borovice na obecním pozemku
před domem čp. 141.
Bylo provedeno místní šetření a zastupitelstvu sděleno následující:
Doporučení pokácení 3 ks ovocných stromů na obecním pozemku před čp. 141 z důvodu
špatného vitálního stavu a nepovolení pokácení 2 ks borovic pouze z důvodu rozšíření
vjezdu.
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo připomínky k danému řešení a poté nechala
hlasovat o daném návrhu.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pokácení 3 ks ovocných stromů na obecním
pozemku před čp. 141 a nepovoluje pokácení 2 ks borovic na obecním pozemku před
čp. 141. Pokácení bude provedeno na vlastní náklady panem Kuntem.
c/ pí. Hubínková – žádá o pokácení 3 ks vzrostlých akátů na obecním pozemku za
stodolou u domu čp. 107.
Bylo provedeno místní šetření a zastupitelstvu sděleno následující:
Není zřejmý důvod ke kácení 3 ks vzrostlých akátů na obecním pozemku za stodolou u
domu čp. 107. Akáty se jeví jako vitální.
Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo připomínky k danému řešení a poté nechala
hlasovat o daném návrhu.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: zastupitelstvo obce nepovoluje pokácení akátů na obecním pozemku za
stodolou u domu čp. 107
5. Žádost o odprodej pozemku
Starostka oznámila, že jsme obdrželi žádost pana Tomáše Paura, parc. č. 385/5. Žádá o
prodej 82 m2 obecního pozemku.
Po digitalizaci katastrálního území p. Paur zjistil, že část obezděného pozemku není v jeho
vlastnictví, ale ve vlastnictví obce. O této skutečnosti se Obec také dozvěděla až po
provedení nového digitálního zaměření.
Starostka sdělila, že obvykle se v obci Bříza pozemky prodávaly za cenu 100 Kč/m2.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o záměru k odprodeji pozemku
p. Paurovi.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k vypracování Záměru k prodeji
obecního pozemku 385/5
6. Cenová nabídka – obecní rozhlas
Starostka informovala přítomné občany, že ústředna obecního rozhlasu je vzhledem
k svému věku ve špatném stavu. Již dvakrát se stalo, že ústředna vypověděla službu a
hlášení poté nebylo možné. Pan Láska poté zajistil pro obec servisní práce.
Starostka sdělila, že nechala vypracovat cenovou nabídku na výměnu rozhlasové ústředny
za novou, neboť stávající už je značně zastaralá a nefunguje správně. Celková cena za
výměnu rozhlasové ústředny by činila 66.532,- Kč bez DPH.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o záměru výměny rozhlasové ústředny a
případném doplnění rozhlasových amplionů do nepokrytých částí obce.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k provedení výměny rozhlasové
ústředny a souhlasí s cenovou nabídkou firmy Technicom Technology s.r.o. ve výši
Kč 66.532,- bez DPH.
7. Cenová nabídka – střecha MŠ
Starostka informovala o stavebním záměru, který by obec v letošním roce chtěla
uskutečnit. Jedná se o výměnu střešní krytiny a příslušenství na budově MŠ. Akce by
měla být provedena v době letních prázdnin.
Nechají se vypracovat cenové nabídky na opravu střechy, které budou následně
zastupitelstvu předloženy. Výměna střešní krytiny na budově MŠ je nutná i navzdory tomu,
že bývalé vedení obce takto neučinilo při rekonstrukci budovy. V případě, že by
rekonstrukce budovy MŠ byla pojata jako celek, mohlo být zcela jistě dosaženo na některý
s dotačních titulů a obec by se pouze podílela na financování.
Krytina na budově MŠ je ve špatném technickém stavu, odpadávají kalence a zatéká
střešní konstrukcí do budovy.
Starostka požádala zastupitele vyjádření a schválení stavebního záměru v době letních
prázdnin.

Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem opravy střechy na budově MŠ
8. Smlouva o zajištění požární bezpečnosti obce
Starostka předložila návrh Smlouvy o požární bezpečnosti, která bude uzavřena dle naší
předchozí domluvy s obcí Straškov-Vodochody. Cena je Kč 10 000,- za rok + vynaložené
náklady na případném zásahu v katastru obce Bříza. Po odsouhlasení smlouvy
zastupitelstvem obce Bříza, schválí smlouvu taktéž Hasičský záchranný sbor v
Litoměřicích a od 1. 4. 2016 bude požární bezpečnost obce Bříza zajištěna obcí StraškovVodochody.
Poté starostka nechala hlasovat o uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění plnění úkolů na
úseku požární ochrany zřízením společné jednotky
9. Zpráva finančního výboru
V tomto bodě předala paní starostka slovo předsedovi finančního výboru panu Galovi, aby
přednesl svou zprávu z provedené kontroly v MŠ.
Pan Gala přednesl svou zprávu, která je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 Příloha č. 1
Po přednesení zprávy finančního výboru vyzvala starostka přítomné zastupitele
k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly a nemá výhrad
10. Rozpočtové opatření č. 2
Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 2/2016 a požádala zastupitelstvo o
schválení. Jedná se o přesun peněžních prostředků výdaje – příjmy (lékařské prohlídky,
zálohy na energie, atd.).
 Příloha č. 2
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování o rozpočtovém opatření č. 2/2016.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
11. Diskuze
Starostka oznámila přítomným, že:
a) energetické štítky na veřejné budovy
– zpracování CN + zajištění
b) symboly obce

– dne 23. 2. proběhlo slavnostní předání symbolů obce v Poslanecké sněmovně ČR,
byla objednána výroba symbolů obce
c) příprava projektu na chodníky – 4. etapa
d) Boreček – provedeno kácení poškozených stromů
e) očkování psů proti vzteklině
– dne 2. 4. od 10h před obchodem potravin
f) kominík v obci
– dne 2. 4., 4. 4.
g) bioodpad
– svoz od RD bude opětovně zajištěn od 2. 4.
h) venkovní stůl na stolní tenis
– zastupitelstvo souhlasí se zakoupením stolu na stolní tenis, bude zajištěn nákup –
umístění do areálu fotbalového hřiště
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní zasedání
zastupitelstva.
Po ukončení diskuze starostka obce poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání
zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:09 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 23. 3. 2016
ověření zápisu dne: 24. 3. 2016

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 25. 3. 2016
vyvěšeno na elektronické desce obce: 25. 3. 2016
sejmuto dne: 11. 4. 2016

podpis zapisovatele

