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 3. 5. 2017
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 18:41 hodin
přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
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  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. Výsledky výběrového řízení - Veřejné osvětlení
2. Dar na Oslavy založení ZŠ Straškov (60 let)
3. Žádost o pronájem KD
4. Rozpočtové opatření č. 2/2017

5. Žádost o pronájem pozemku p.č. 387/2
6. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání
1. Výsledky výběrového řízení - Veřejné osvětlení
Starostka seznámila přítomné s výsledky výběrového řízení na rekonstrukci veřejného
osvětlení, které proběhlo dne 3. 4. 2017. Do výběrového řízení se přihlásili celkem tři
uchazeči o veřejnou zakázku. Firma KABEL SPOJ s.r.o., Ing. Petr Roháč a pan Jiří
Jidovu.
Po posouzení všech nabídek bylo konstatováno, že vyhrála firma KABEL SPOJ s.r.o.
s celkovou cenou 313 200,- Kč bez DPH. Závěrečnou zprávu předložila starostka
zastupitelům k náhledu. Cena za zpracování výběrového řízení je stejná jako v minulých
letech 7 000 Kč.
Starostka poté připomněla, že rekonstrukce VO bude probíhat od 5. 5. 2017 a poté
nechala hlasovat o výsledku výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s výsledky výběrového řízení dle Závěrečné
zprávy a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a všem úkonům spojeným s realizací
zakázky.
2. Dar na Oslavy založení ZŠ Straškov (60 let)
Základní škola Straškov žádá o peněžitý dar na pořádání oslav ku příležitosti založení ZŠ.
Oslavy „60. výročí“ se budou konat 20. 5. 2017 v prostoru areálu školy.
Starostka poté požádala zastupitelstvo, aby každý vyjádřil svůj názor a poté také sdělil
částku, která by mohla být ZŠ darována.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o daru pro ZŠ Straškov ve výši
15 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s darem pro ZŠ Straškov ve výši 15 000 Kč a
pověřuje starostku k sepsání a uzavření Darovací smlouvy.
3. Žádost o pronájem KD
Starostka oznámila zastupitelům, že pan Lukáš Fengl si podal žádost o pronájem
kulturního domu za účelem pořádání soukromé akce dne 19. 8. 2017.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem kulturního domu.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 2/2017, které bylo vyvěšeno na úřední desce,
a požádala zastupitelstvo o schválení. Jedná se o první část peněz, které jsme obdrželi na
náš obecní účet - dotace pro MŠ na asistenta a převod nevyčerpaných peněžních
prostředků MŠ z roku 2016. Celkem uložení na bankovní účet 110 000 Kč.
Po předložení Rozpočtového opatření č. 2/2017 nechala starostka hlasovat.


Příloha č. 1

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 2/2017.
5. Žádost o pronájem pozemku p.č. 387/2
Starostka informovala zastupitelstvo o obdržení žádosti pana Veselého, který by si rád
koupil nebo pronajal obecní pozemek p.č. 387/2, který je ve vlastnictví obce. Jedná se o
pozemek s výměrou 45 m2.
Na daném pozemku se nachází obecní studna a v současné době má p. Veselý povoleno
pozemek dočasně užívat z důvodu bouracích prací v rámci rekonstrukci stávající stavby.
Starostka připomněla, že obec už situaci ohledně zabírání veřejných prostranství řešila na
minulých schůzích a není jejím zájmu zbavovat se obecních prostor.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat o zamítnutí žádosti o pronájem pozemku
p.č. 387/2.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem obecních prostor a žádá pana
Veselého, aby byl jeho pozemek oplocen dle skutečných hranic pozemku a byl tak
zanechán volný přístup k obecní studně a pozemku (uvedení do původního stavu).
6. Diskuze
 Proběhlé akce: dětský maškarní karneval, kominík v obci, očkování psů proti
vzteklině, pálení čarodějnic a svoz objemných odpadů.
 Plánované akce: bazar oblečení v KD (13. 5.), výlet na muzikál, vítání občánků a
svoz nebezpečných odpadů.
 Výlet na muzikál je již plně obsazen (26. 5.)
 Od 1. 4. probíhá svoz BIO ODPADU. Pytle jsou pro letošní rok ponechány. Z
průzkumu vyplynulo, že mnoho lidí by o službu (popelnice na bioodpad) mělo
zájem. Znamenalo by to však velké finanční náklady a obec by byla poté nejspíše
nucena zdražit poplatek za odpad…
 Rozšíření úředních hodin: středa 8 – 14 h
 Uzavření Pachtovní smlouvy s p. Korousem – další smlouvy budou taktéž uzavřeny
dle usnesení zastupitelstva

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 18:41 hodin.

podpis starostky

zápis vyhotoven dne: 10. 5. 2017
ověření zápisu dne: 11. 5. 2017

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 12. 5. 2017
vyvěšeno na elektronické desce obce: 12. 5. 2017
sejmuto dne: 29. 5. 2017

podpis zapisovatele

