
 

 

 

 

 

 

Obec Bříza 
Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 

 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt 

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, 

konaného dne 21. 2. 2017 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:48 hodin 

přítomni: Černosta, Gala, Huja, Procházková 

omluveni: Čutíková, Šindelářová 
neomluveni: Drobný  

počet přítomných občanů: 5 

 

 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. Výběrové řízení - střecha na OÚ 

2. Uzavření MŠ v době letních prázdnin 

3. Žádost MŠ o čerpání finančních prostředků na chůvu  

4. Informace o Rozpočtovém opatření č. 7 
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5. Inventury 

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení 

7. Rozšíření sběrného místa – kontejnery na plast a papír na TKO  

8. Pronájem KD 

9. Zpráva finanční komise o provedení kontroly v MŠ 

10. Oprava dětských hřišť 

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. Výběrové řízení - střechy na OÚ 

Starostka informovala přítomné, že proběhne výběrové řízení na dodavatele Opravy 

střechy na OÚ. Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo 

režim zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění. Návrh smlouvy a 

všechny potřebné dokumenty potřebné k výběrovému řízení předložila starostka 

k náhledu. Cena za výběrové řízení je stejná jako v minulých letech 7 000 Kč. Realizace 

opravy je plánována v období měsíce května až července. 

Podána byla také žádost o dotaci na KÚÚK, kde je možné získat až 70% z celkové ceny. 

 

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, a proto nechala starostka hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s výběrovým řízením na opravu střechy na OÚ.  

 

2. Uzavření MŠ v době letních prázdnin 
Paní ředitelka MŠ žádá zastupitelstvo o souhlas s uzavřením MŠ v období od 10. 7.        

do 11. 8. 2017 – celkem 5 týdnů. Provoz by byl opětovně zahájen od 14. 8. 2017. 

 

Po seznámení s danou žádostí nechala starostka hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením MŠ po dobu 5ti týdnů ve výše 
uvedeném termínu. 
 

3. Žádost MŠ o čerpání finančních prostředků na chůvu 

Paní ředitelka MŠ podala písemnou žádost o povolení čerpání finančních prostředků na 

chůvu. Jedná se o DOČASNÉ používání fin. prostředků v měsících leden až březen 2017, 

než budou MŠ poskytnuty dotační finance. Po obdržení těchto financí bude přesná částka 

navrácena zpět.  

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 



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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s použitím financí na plat chůvy v měsících leden 

až březen 2017. Starostce bude předloženo přesné vyúčtování. 

 

4. Informace o Rozpočtovém opatření č. 7 

Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 7/2016 a požádala zastupitelstvo o 

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

467 000 Kč s uložením na bankovní účet. 

Rozpočtové opatření č. 7, které bylo starostkou schváleno dne 31. 12. 2016 dle schválení 

kompetencí starostky ze dne 11. 10. 2015.  

 

Po předložení Rozpočtového opatření č. 7 nechala starostka hlasovat. 

 Příloha č. 1  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 7.  

 

5. Inventury 

Starostka oznámila, že byly provedeny a již jsou také ukončeny inventury majetku. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení inventur a byla předložena dokumentace o 

provedení inventur. 

 

6. Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Starostka zajistila společně s pasportem veřejného osvětlení také vypracování návrhu 

řešení rekonstrukce VO. Výměna všech svítidel v obci za LED svítidla, celkem cca 60 ks 

by stála cca. 664 411 Kč. Vzhledem k tomu, že je veřejné osvětlení ve velmi špatném 

stavu, požádala starostka zastupitelstvo o souhlas s tímto projektem a zadáním 

výběrového řízení na dodavatele s realizací ještě v tomto roce. Návratnost investice je 5 

let.  

 

Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o rekonstrukci a zadání výběrového 

řízení na rekonstrukci veřejného osvětlení. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou nabídkou a souhlasí se zadáním 

výběrového řízení a pověřuje starostku ke všem úkonům spojeným s vyřizováním 

rekonstrukce VO. 

 

7. Rozšíření sběrného místa – kontejnery na plast a papír na TKO 
Starostka připomněla, že vzhledem k tomu, že místa pro tříděný odpad v obci jsou stále 

přeplněná, rozhodli jsme se rozšířit o jedno stání v ulici „Na Čůrandě“, konkrétně v ulici 

vedle domu čp. 87. Bude zde umístěn kontejner na plast a papír. Kontejnery budou 

zakoupené vlastní, cena cca 11 000 Kč. 

 



Starostka nechala hlasovat o výše uvedeném návrhu. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním nového sběrného místa a 

nákupem nových kontejnerů. 

 

8. Pronájem KD 

Paní Fenglová podala písemnou žádost a žádá zastupitelstvo obce o pronájem kulturního 

domu za účelem pořádání soukromé akce dne 4. 3. 2017.  

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem KD dle nových podmínek. 

 

9. Zpráva finanční komise o provedení kontroly v MŠ 

V tomto bodě předala starostka slovo předsedovi finančního výboru panu Galovi, aby 

přečetl zápis z provedené kontroly MŠ. 

Pan Gala přednesl svou zprávu, která je samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

 

Po přednesení zprávy finančního výboru vyzvala starostka přítomné zastupitele k 

hlasování. 

 Příloha č. 2 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise. 

 

10. Oprava dětských hřišť 

Starostka uvedla, že nechala provést revizi dětských hřišť na fotbalovém hřišti a u 

obchodu a výsledkem kontroly bylo konstatování, že obě dětská hřiště jsou již ve velmi 

špatném stavu. Dřevo je vyhnilé a potřebuje okamžitou opravu. Starostka si na místě 

zajistila schůzku s dodavatelem, který je schopný opravu zajistit. Cenová nabídka bude 

upřesněna. Hřiště musí být neprodleně opravena, aby se mohla používat a proto starostka 

požádala, aby byla schválena oprava již nyní a bylo tak zamezeno případnému úrazu a 

hřiště byla připravena pro děti na jarní provoz. Částka na opravu by neměla překročit      

50 000 Kč. 

 

Starostka požádala zastupitele o vyjádření a poté nechala hlasovat.  

 

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

Usnesení: souhlasí s opravami na dětských hřištích a financováním. 

 

11. Diskuze 

a/ Plán akcí na rok 2017 

 18. 3. Maškarní zábava 



   2. 4. Maškarní zábava pro děti 

   8. 4. Lidové tvoření v knihovně 

 30. 4. Pálení čarodějnic 

 26. 5. Zájezd na muzikál pro dospělé 

 

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 18:48 hodin. 

 

 

 

 

   

 

 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 28. 2. 2017  

 

ověření zápisu dne: 1. 3. 2017 
 
 
 
ing. Luboš Černosta 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 1. 3. 2017 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 1. 3. 2017 

 

sejmuto dne: 13. 3. 2017 

 

 


