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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza,  

konaného dne 2. 5. 2016  

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:45 hodin 

přítomni: Černosta, Čutíková, Huja, Procházková, Šindelářová 

omluveni: Gala 

neomluveni: Drobný  

počet přítomných občanů: 8 

 

 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 pí. Čutíkovou. 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.  

 
1. Žádosti o pronájem KD 

2. Záměr o prodeji pozemku 

3. Žádost o převod peněz do rezervního fondu MŠ Zvoneček a žádost o povolení čerpání 
peněz z rezervního fondu 

4. Žádost TJ Sokol – dotace na 95. let výročí 

5. Odkoupení pozemku – čekárna autobusu 

6. Žádost o pronájem obecního pozemku 



7. Výběrové řízení MŠ – oprava střechy 

8. OZV č. 3/2016 

9. Rozpočtové opatření č. 3 

10. Diskuze 
 
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 1 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

1. Žádosti o pronájem KD 

Starostka oznámila, že obecní úřad obdržel dvě žádosti o pronájem kulturního domu. 

a/ pí. Fenglová -  žádá o pronájem KD na den 31. 12. 2016 – soukromá akce 

b/ TJ Sokol Bříza – žádá o pronájem KD na den 28. 5. 2016 – valná hromada  
  
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmy kulturního domu 
 

2. Záměr o prodeji pozemku 

Starostka předložila žádost manželů Paurových, která byla již řešena na posledním 
zasedání zastupitelstva. Záměr o prodeji pozemku byl řádně vyvěšen po dobu min.         
15 dnů.  
Starostka informovala, že celkově se jedná o plochu 82 m2. Cena za m2 byla stanovena ve 
výši 100 Kč. Žádost manželů Paurových byla předložena z důvodu, že při digitalizaci 
pozemků bylo zjištěno, že obvodová zeď jejich pozemku, leží na pozemku obecním.  
 
Po seznámení přítomných s žádostí, vyzvala starostka zastupitele k hlasování. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku manželům Paurovým za 
podmínek uvedených v záměru o prodeji pozemku. Vytýčení pozemku a všechny poplatky 
budou hrazeny manžely Paurovými. 
 

3. Žádost o převod peněz do rezervního fondu MŠ Zvoneček a žádost o povolení 
čerpání peněz z rezervního fondu 

a/ Starostka předložila zastupitelstvu žádost paní ředitelky o rozdělení hospodářského 
výsledku zisku MŠ a jeho převod do rezervního fondu v celkové výši 117 Kč za rok 2015. 
 
Starostka poté nechala přítomné zastupitele hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje žádost MŠ Zvoneček a povoluje převod do 
rezervního fondu ve výši 117 Kč 
 



b/ Dále bylo zažádáno paní ředitelkou o povolení převodu hospodářského zisku za rok 
2014 a 2015 z rezervního fondu na provoz MŠ v částce 99.115,39 Kč. 

Starostka poté informovala, že v roce 2014 byl zisk MŠ 124.994,19 Kč. V prosinci 2015 byl 
z tohoto zisku povolen přesun financí v částce 25.995,80 Kč na provoz MŠ.  
MŠ měla na bankovním účtu finance, proto nebylo potřeba do MŠ posílat dotaci na provoz 
a byl povolen účetní přesun financí.  
V roce 2015 byl zisk MŠ celkem 117 Kč. Celková stávající částka z rezervního fondu je 
tedy 99.115,39 Kč. 
 
Po vysvětlení veškerých účetních přesunů vyzvala starostka přítomné zastupitele 
k hlasování.  
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce povoluje převod z rezervního fondu ve výši 99.115,39 Kč 
na provoz MŠ  
 
4. Žádost TJ Sokol – dotace 95. let výročí 

Starostka informovala, že jsme obdrželi žádost TJ Sokol Bříza… Poté vyzvala zástupce 
Sokola p. Huju, aby zastupitelům přednesl žádost o finanční příspěvek. 

Pan Huja jménem TJ Sokol Bříza požádal zastupitelstvo obce o finanční příspěvek za 
účelem pořádání akce na fotbalovém hřišti ku příležitosti oslav výročí založení klubu       
TJ Sokol Bříza – 95 let. Akce na fotbalovém hřišti bude pořádána dne 16. 7. 2016. 
Z výše finančního příspěvku (35 tis. Kč) bude hrazeno: občerstvení, náklady na rozhodčí, 
náklady na sehrání utkání. 
 
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali chce ještě někdo k tomuto bodu něco doplnit. Do 
rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto nechala hlasovat o vyhovění žádosti o finanční 
příspěvek. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 3     proti: 0     zdržel se: 2 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro TJ Sokol Bříza ve výši                       
35 tis. Kč. 
  
5. Odkoupení pozemku – čekárna autobusu 

Starostka informovala přítomné zastupitele se stavebním záměrem, rekonstrukcí 
autobusové čekárny a poté sdělila, že pozemek pod čekárnou autobusu není obecní, ale 
v soukromém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že autobusovou zastávku čeká rekonstrukce, 
bude nejdříve nutné pozemek odkoupit. Majitelem daného pozemku je pan Bezdička, 
kterého starostka již kontaktovala. Stávající majitel nabízí pozemek k prodeji za 15 000 Kč 
+ náklady na vytýčení, poplatek za vklad do KN – 1000 Kč, daň z nabytí nemovitých věcí - 
600 Kč.  
Na obecní úřad byl pozván také pan Kolačev, který užívá zadní polovinu autobusové 
zastávky. Bylo domluveno, že po případném odkupu pozemku, který bude schválen 
zastupitelstvem obce, budou veškeré náklady spojené s odkupem pozemku rozděleny na 
polovinu.  
 
Po seznámení zastupitelstva s danou situací nechala starostka hlasovat o záměru 
odkoupení pozemku pod autobusovou čekárnou. 



 
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 1 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k vyřízení všech záležitostí ohledně 
odkupu pozemku a souhlasí s výše uvedenou cenou 
 

6. Žádost o pronájem obecního pozemku 

Starostka oznámila zastupitelstvu, že paní Zdenka Šťastná podala žádost o pronájem 
obecního pozemku – parcelní číslo 452 – zahrádka před domem.  
Poté zastupitelům sdělila, že tento pronájem není vzhledem k dalším vlastníkům přilehlých 
nemovitostí výhodný, neboť bychom tímto pronájmem dalšímu vlastníkovi omezili přístup 
do nemovitosti.   
 
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o nevyhovění žádosti o pronájmu 
obecního pozemku. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 3     proti: 0     zdržel se: 2 

Usnesení: zastupitelstvo obce zamítá návrh paní Šťastné, obecní pozemek zůstane ve 
stávajícím stavu, aby bylo umožněno všem vlastníkům vstupovat do svých nemovitostí 
 
7. Výběrové řízení – střecha MŠ 
Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas s provedením výběrového řízení na opravu 
střechy budovy MŠ. Poté informovala, že s touto problematiku jsme se také zaobírali na 
minulém zasedání zastupitelstva obce. Záměrem obce je, aby se střecha pokud možno 
opravila v době letních prázdnin.  
 
Starostka požádala zastupitele o vyjádření a schválení výběrového řízení na dodavatele. 
 

Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením a pověřuje starostku ke 
všem potřebným krokům s jeho realizací 
 
8. OZV č. 3/2016 – kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bříza 

Starostka předložila návrh OZV č. 3/2016, která je schválena Ministerstvem vnitra, 
odborem kontroly a dozoru. 
 
Po předložení OZV č. 3/2016 k nahlédnutí nechala starostka hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 3/2016 
 
9. Rozpočtové opatření č. 3 
Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 3/2016 a požádala zastupitelstvo o 
schválení. 

 Příloha č. 1 
 
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování o rozpočtovém opatření č. 3/2016. 
 



Výsledek hlasování:     pro: 5     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 3 
 
10. Diskuze 

Starostka oznámila přítomným, že: 

a) Smlouva SDH – byla podepsána minulý týden s okamžitou platností  

b) Provedené akce - Pálení čarodějnic 
    Plánované další akce: 

 Slavnostní představení obecních symbolů (vlajka a znak obce) – na vlajkách se 
pracuje, budou hotové koncem května. Byly nakoupeny uvítací tabule na okraj 
obce. Akce bude pořádána dne 18. 6. 2016. Plánován je doprovodný program… 

 Hurá na prázdniny a dětský den – 25. 6. 2016 

c/ Budova OÚ – provedena výměna rozhlasové ústředny, opětovně bude používána 
původní znělka hlášení rozhlasu 

d/ Schody u KD – dokončeny včetně roštů 

e/ Péče o veřejné plochy – vysetí trávního semene a úprava záhonů 

f/ Svoz objemného a nebezpečného odpadu – 14. 5. 2016 

g/ Opětovné rozeslání upomínek dlužníkům za odpady 
 
Starostka poté vyzvala přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní zasedání 
zastupitelstva.  
 
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem přítomným a 
ukončila zasedání zastupitelstva.  
 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hodin. 

 

 

   

   

  podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 10. 5. 2016  

 

ověření zápisu dne: 11. 5. 2016 
 

ing. Luboš Černosta 

 

Jana Čutíková 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 11. 5. 2016 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 11. 5. 2016 

sejmuto dne: 30. 5. 2016 


