
 

 

 

 

 

 

Obec Bříza 
Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 73 11 05, IČ: 00263419 

 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, 

konaného dne 29. 8. 2016 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:57 hodin 

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

omluveni:  

neomluveni:  

počet přítomných občanů: 3 

 

 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou obce 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. Rozpočtové opatření č. 4 

2. Zpráva finančního a kontrolního výboru 

3. Žádost Astur Straškov a.s. 

4. Žádost – p. Šindelář 
5. Diskuze 
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Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 4/2016 a požádala zastupitelstvo o 

schválení. Jedná se o přesun peněžních prostředků výdaje – příjmy. 

 

a/ na straně příjmů: 310 000,- 

b/ na straně výdajů: 90 000,- 

Uložení na bankovní účet: 220 000,- 

 
Rozpočtové opatření č. 4/2016 je samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

 Příloha č. 1 

 
Poté vyzvala starostka zastupitele k hlasování o rozpočtovém opatření č. 4/2016. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 

 

2. Zpráva finančního a kontrolního výboru  
V tomto bodě předala paní starostka slovo předsedům komisí panu Galovi a    
panu Černostovi, aby přednesli své zprávy z provedených kontrol. 
Předseda finančního výboru pan Gala přednesl svou zprávu, která je samostatnou         
přílohou tohoto zápisu. 

 Příloha č. 2 

Dále pak pan Gala připomněl, že se jako předseda finančního výboru zabýval tvrzením 
pana Rudolfa Šindeláře ml., který tvrdil, že OÚ obdržel finanční příspěvek za náhradu ušlé 
mzdy p. R. Šindeláře za školení, které absolvoval a dále pak, že obec obdržela finanční      
příspěvek na hasiče ve výši 30 000,-. 

Po prozkoumání veškerých finančních dokladů bylo konstatováno, že OÚ žádný takovýto 
příspěvek neobdržel a tyto informace jsou nepravdivé. 
 
Poté přednesl svou zprávu také předseda kontrolního výboru pan Černosta. Zpráva je  
taktéž samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

 Příloha č. 3 
 
Po přednesení zpráv finančního a kontrolního výboru vyzvala starostka přítomné          
zastupitele k hlasování. 
 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontrol a bere na vědomí 
předložené zprávy 

 
3. Žádost Astur Straškov a.s. 

Starostka informovala, že dne 15. 7. 2016 jsme obdrželi žádost o udělení výjimky pro 
průjezd silnicí III. třídy Bříza – Straškov. Firma Astur Straškov a.s. chce získat povolení k 



průjezdu po silnici od autobusové zastávky přímo na Straškov, aby nemusela být 
používána objízdná trasa přes Račiněves. Schválení průjezdu by bylo provedeno 
umístěním dodatkové tabulky MIMO ASTUR ke značce B4 „Zákaz vjezdu nákladních 
automobilů“ na silnici č. 24044 a to v obou směrech.  
Tuto situaci vedení obce prověřovalo a vzhledem k tomu, že silnice není ve vlastnictví 
obce Bříza, ale ve vlastnictví Ústeckého kraje resp. Správa a údržba silnic, tuto žádost 
nebudeme vyřizovat. Předseda firmy Astur Straškov a.s. byl z celou situací seznámen. 
 
4. Žádost – p. Šindelář 

Starostka oznámila, že jsme obdrželi žádost pana Rudolfa Šindeláře st., který žádá o 
povolení vybudování vjezdových vrat na místní komunikaci ze stávající kůlny u č. p. 142. 
Vjezd by byl umístěn místo otvoru pro uhlí přímo naproti vjezdu k RD č. p. 153. 
 
Starostka vyzvala přítomné zastupitele, zdali má někdo připomínky k této žádosti a poté 
nechala hlasovat o stavebním záměru.  
 
Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí a povoluje vybudování vjezdových vrat 
 
5. Diskuze 
a/ Pan Huja jménem TJ Sokol Bříza poděkoval všem zúčastněným, kteří se aktivně 
podíleli na uspořádání Oslav ku příležitosti založení klubu (95 let). 
 
b/ Starostka připomněla, že v době mezi posledním zastupitelstvem a dnešním dne 
proběhlo několik velmi významných akcí… 

 Představení a posvěcení obecních symbolů  
K této akci starostka sdělila, že akce byla velice povedená. Akce byla uspořádána 
za přítomnosti kněze pana Brousila, heraldika pana Kasíka a starosty města   
Roudnice n. L. pana Urbana mj.  
Byla veliká ostuda, že se všichni zastupitelé této události nezúčastnili, neboť při 
slavnostním přípitku byli představitelé obce vyzvání k přípitku.  

 Otevření dětského hřiště u MŠ + dětský den 
O týden později bylo otevřeno dětské hřiště u MŠ spojené s akcí Hurá na prázdniny 
a dětský den.   
 

c/ Dále starostka informovala, že proběhla rekonstrukce střechy na budově MŠ. Práce byly 
provedeny firmou S pro S CZ velmi dobře a výsledek je velice uspokojivý. 
 
d/ Energetické štítky – bylo zajištěno zpracování energetických štítků budov  
(budova: OÚ, MŠ, KD) 
 
e/ Reklamační řízení 
Pan Huja vznesl dotaz na bývalé vedení obce – z jakého důvodu nebylo po zhotoviteli  
požadováno zajištění průběžné fotodokumentace z právě prováděných stavebních akcí? 
 
Po ukončení rozpravy vyzvala starostka 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 18:57 hodin. 

 

 

   

   

 

 

 

  podpis starostky                                                   podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 6. 9. 2016  

 

ověření zápisu dne: 7. 9. 2016 
 

 

ing. Luboš Černosta 

 

 

Petr Gala 

 

 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 8. 9. 2016 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 8. 9. 2016 

 

sejmuto dne: 26. 9. 2016 

 


