
 

 

 

 

 

 

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 27. 3. 2017 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 19:22 hodin 

přítomni: Černosta, Gala, Huja, Procházková 

omluveni: 
neomluveni: Čutíková, Drobný, Šindelářová  

počet přítomných občanů: 12 

 

 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.  

 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

2. Výsledky výběrového řízení na dodavatele Opravy střechy na OÚ 

3. Výběrové řízení – rekonstrukce VO 

4. Žádost o pronájem KD 
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5. Návrh závěrečného účtu za rok 2016 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

7. Střednědobý rozpočtový výhled OÚ  

8. Převod peněz do rezervního fondu MŠ 

9. Uzavření pachtovních a nájemních smluv 

10. Oznámení o stavbě 

11. Hlasování per rollam / účast zastupitelů na ZO 

12. Evidence poplatků + odpady minulých let 

13. 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. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

Starostka předložila rozpočtové opatření č. 1/2017, které bylo vyvěšeno na úřední desce, 

a požádala zastupitelstvo o schválení. Jedná se o příjem a výdej peněz za vstupné na 

výlety v částce za příjem i výdej 40 000 Kč. Dále jsou zde přesunuty peněžní prostředky 

na realizaci rekonstrukce VO v částce 1 milion Kč. 

 

Po předložení Rozpočtového opatření č. 1/2017 nechala starostka hlasovat. 

 Příloha č. 1  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 1/2017.  

 

2. Výsledky výběrového řízení - Opravy střechy na OÚ 

Starostka informovala přítomné, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele Opravy 

střechy na OÚ. Závěrečnou zprávu předložila zastupitelům k náhledu.  

Do výběrového řízení se přihlásily celkem tři firmy. VŘ vyhrála firma S pro S cz, spol. s.r.o. 

s nabídkovou cenou 437 482 Kč. 

 

Po seznámení s výsledky výběrového řízení nechala starostka hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s výsledky výběrového řízení a pověřuje starostku 
k podpisu smlouvy a všem úkonům spojeným s realizací projektu. 
 

3. Výběrové řízení - rekonstrukce VO 

Starostka oznámila zastupitelům, že se chystá další výběrové řízení, tentokrát na 

rekonstrukci veřejného osvětlení. 



Rekonstrukce VO by měla být provedena taktéž ještě v letošním roce. Výše celkových 

nákladů na opravu VO by neměla přesáhnout částku 700 000 Kč.  

Po předložení návrhu smlouvy a všech potřebných dokumentů k VŘ nechala starostka 

hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním výběrového řízení a pověřuje 

starostku ke všem úkonům spojeným s VŘ. 

 

4. Žádost o pronájem KD 

Myslivecké sdružení Bříza podalo písemnou žádost o pronájem kulturního domu za 

účelem uspořádání Poslední leče dne 11. 11. 2017.  

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem KD. Nájemné pro každé sdružení v 

obci 1x ročně zdarma.  

 

5. Návrh závěrečného účtu za rok 2016, Roční účetní závěrka Obce a MŠ Zvoneček 

Starostka předložila Návrh závěrečného účtu. Jehož součástí je: 

- Výkaz FIN 2-12 M 

- Údaje o hospodaření s majetkem 

- Údaje o dalších finančních operacích 

- Závěrečná zpráva o přezkumu hospodaření obce  

Taktéž předložila zastupitelstvu informace o hospodaření s majetkem a údaje o dalších 

finančních operacích u založené příspěvkové organizace MŠ Zvoneček v Bříze.  

 

Roční účetní závěrka Obce a MŠ Zvoneček: 

Předložena také byla Roční účetní závěrka obce a MŠ. Součástí je: 

- Inventarizační zpráva zpracovaná podle inv. Vyhlášky 270/2010 Sb.  

 

Poté starostka vyzvala přítomné, zdali chce někdo k tomuto bodu ještě něco doplnit? 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechala o tomto bodu programu hlasovat. 

 Příloha č. 2 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Návrh závěrečného účtu obce Bříza za rok 2016 

bez výhrad. Taktéž schvaluje Roční účetní závěrku Obce a MŠ Zvoneček za rok 2016 bez 

výhrad. 

 

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření na rok 2016 

 

 



Starostka sdělila, že dne 1. 3. 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2016. Poté 

předložila Zprávu k náhledu. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bříza nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky! 

Zpráva byla již zveřejněna na úřední desce obce.  

 

Starostka poté nechala hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky přezkoumání hospodaření za 

rok 2016. 

 

7. Střednědobý rozpočtový výhled 

Starostka podala informaci, že byl zpracován a vyvěšen (10. 3. - 27. 3. 2017) střednědobý 

rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020. Nově nám zákon č. 250/2017 ukládá tuto 

povinnost.  

Jsou v něm plánovány - rekonstrukce KD, opravy obecního majetku, chodníky. 

 

Starostka nechala hlasovat o výše uvedeném výhledu. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se střednědobým rozpočtovým výhledem na roky 

2017-2020. 

 

8. Převod peněz do rezervního fondu 

Paní ředitelka MŠ podala písemnou žádost o převod peněz z roku 2016 do rezervního 

fondu. Jedná se o částku 119 Kč.  

 

Po předložení žádosti nechala starostka hlasovat. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s převodem částky Kč 119,- do rezervního fondu. 

 

9. Uzavření pachtovních a nájemních smluv 

Starostka připomněla, že již několikrát jsme se zde bavili o pronájmech obecních pozemků 

a narovnání majetkových vztahů.  

Starostka poznamenala, že by bylo vhodné tento stav dokončit a uzavřít nájemní a 

pachtovní smlouvy. Návrh smluv starostka předložila a požádala zastupitelstvo o 

odsouhlasení nájemní ceny za m2 za pronájem obecních pozemků – zahrad a ostatních 

ploch a polí. 

 

Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o návrhu ceny za pronájem obecních 

pozemků. 

 

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

 

 



Usnesení: zastupitelstvo obce určuje ceny za pronájem pozemků:  

pronájem obecních pozemků – zahrad a ostatních ploch  2,50 Kč/m2,, polí  0,50 Kč/m2 

 

10. Oznámení o stavbě 

Paní Pavlíková podala na OÚ oznámení o zahájení stavby oplocení na hranici svého 

pozemku. Při digitalizaci pozemků došlo k narovnání hranic pozemku. Obecní úřad 

s manžely Pavlíkovými situaci řešil již před zasedáním zastupitelstva a výstavba oplocení 

se po vzájemných diskuzích provedla na základě vytýčení hranic pozemků tak, aby 

nedošlo ke krácení majetkových práv a neoprávněnému záboru obecních pozemků. 

 

Diskuze k danému bodu. 

 

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projednanou věcí. 

 

11. Hlasování per rollam / účast zastupitelů na ZO 

Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas s hlasováním Per Rollam z toho důvodu, že 

jeden ze zastupitelů bude dlouhodobě pracovně mimo obec a byla by tím ohrožena 

realizace některých projektů a zájmů obce. 

 

pozn. Hlasování Per Rollam 
označuje způsob rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle 

na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků např. 

emailem 

 

Starostka poté poznamenala, že je politováníhodná účast zastupitelů na zasedáních 

obecního zastupitelstva. Již po několikáté se stalo, že zastupitelé se bez omluvy 

nedostavili na zasedání zastupitelstva obce. 

Záměr vedení obce je obec zvelebovat a připravovat projekty takovým způsobem, aby i 

pro obec byly ekonomicky vhodné a přínosné. Příprava takovýchto projektů a akcí zabere 

nemálo času a z tohoto důvodu starostka požádala zastupitelstvo o souhlas s výkonem 

funkce uvolněné starostky od 1. 4. 2017.  

 

Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o návrhu hlasování Per Rollam. Rovněž 

vyzvala zastupitelstvo k hlasování o výkonu funkce uvolněné starostky od 1. 4. 2017. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje metodu hlasování „PER ROLLAM“ vždy na dobu, 

kdy bude jeden ze zastupitelů dlouhodobě pracovně mimo obec. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s funkcí uvolněné starostky od 1. 4. 2017 bez výhrad. 

 

12. Evidence poplatků / odpady minulých let 

Starostka připomněla, že již několikrát se nám stalo, že občané byli zde na úřadě 

evidování jako neplatiči poplatků. Po upozornění však tito lidé přinesli potvrzení o 

zaplacení vydané paní Šindelářovou nebo panem Drobným.  

Z tohoto důvodu chtěla starostka požádat bývalé vedení obce o vysvětlení, ale bohužel to 

nebylo možné z důvodu jejich opakované neomluvené neúčasti na zasedáních! 



V minulosti byly poplatky vybírány dle čísla popisného a počtu osob v domě bez uvedení 

rodného čísla. Toto bylo v roce 2014 změněno a nyní jsou poplatníci korektně vedeni dle 

rodných čísel a evidence obyvatel, aby bylo zřejmé, kdo poplatek uhradil. 

 

Starostka požádala zastupitelstvo, aby stanovilo jasná pravidla, která budou nastolena pro 

neplatiče. Není přípustné, aby stále stejní občané neplatili za odpady. 

 

Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o návrhu pravidel na vymáhání 

nedoplatků za odpady. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje následující postup pro vymáhání nedoplatků za 

odpady: 

 Vymáhání poplatků, které byly vedeny na čp. a ne na rodné číslo jsou 

neprokazatelné, a tudíž se ruší 

 Bude provedeno vymáhání poplatků od dlužníka, který je veden pod RČ 

 

13. Diskuze 

 Probíhají opravy dětských hřišť. Došlo k výměně starých, nevyhovujících částí 

herních prvků, broušení a celkovému nátěru. Byla provedena revize. 

 Výlet na muzikál je již plně obsazen (26. 5.) 

 Dětský Maškarní bál (2. 4.) 

 Maškarní bál pro dospělé (18. 3.) 

 Od 1. 4. bude opět probíhat svoz BIO ODPADU. Pytle jsou pro letošní rok 

ponechány, z průzkumu vyplynulo, že mnoho lidí by o tuto službu mělo zájem. 

Znamenalo by to, ale velké finanční náklady a byly bychom nejspíš nuceni zdražit 

poplatek za odpad.  

 Kominík v obci (6. 4.) 

 Očkování psů proti vzteklině (1. 4.) 

 Bazar oblečení v KD (13. 5.) 

 

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 19:22 hodin. 

 

 

 

 

   

 



 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 4. 4. 2017  

 

ověření zápisu dne: 5. 4. 2017 
 
 
 
ing. Luboš Černosta 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 6. 4. 2017 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 6. 4. 2017 

 

sejmuto dne: 24. 4. 2017 

 


