
 

 

 

 

 

 

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 22. 5. 2017 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:43 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. Rekonstrukce sloupů veřejného osvětlení a rozhlasu  

2. Žádost o pronájem KD  

3. Technické opatření proti ptákům OÚ/MŠ 

4. Žádost/oznámení svatba v hostinci   
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5. Rozpočtové opatření č. 3/2017  

6. 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. Rekonstrukce sloupů veřejného osvětlení a rozhlasu 

Starostka připomněla, že byla provedena výměna všech lamp VO a vzhledem k tomu, že 

sloupy zůstaly stejné, bylo by vhodné provést jejich rekonstrukci. Z tohoto důvodu také 

starostka oslovila tři firmy. Nejlevnější nabídka firmy KABELSPOJ, s.r.o. činila 137.180,- + 

1.500,- za vedlejší náklady. Ostatní dvě firmy podaly nabídky v hodnotách 145.600,- a 

162.470,-. 

 

Starostka poté doplnila, že doplnění nových lamp veřejného osvětlení bude provedeno 

v následujícím roce. Poté nechala hlasovat a záměru rekonstrukce sloupů VO a rozhlasu. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s realizací oprav sloupů VO a rozhlasu dle 

uvedených nabídek a pověřuje starostku k úkonům spojeným s realizací a proplacením 

faktury nejlevnější podané nabídky.  

 

2. Žádost o pronájem KD 

Starostka oznámila zastupitelům, že manželé Jindřichovi si podali žádost o pronájem 

kulturního domu za účelem pořádání soukromé akce dne 19. 10. 2017. 

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem kulturního domu. 

 

3. Technické opatření proti ptákům OÚ/MŠ 

Starostka poukázala na skutečnost, že na budově MŠ a také na budově OÚ staví ptáci 

svá hnízda a ničí svým trusem fasády a příslušné okolí. Ptačí trus znečišťuje parapety i 

chodníky.  

Starostka oznámila, že z výše uvedených důvodu bychom chtěli této skutečnosti předejít a 

proto požádala zastupitelstvo a schválení vybudování technického opatření. Stavební 

práce musí být provedeny ještě před tím, než vlaštovky zahnízdí. Celková cena 

stavebních prací spojená s technickým opatřením proti ptákům na budovách OÚ a MŠ činí 

40.080 Kč bez DPH. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s realizací technického opatření proti ptákům na 

OÚ a MŠ v celkové ceně dle předložené cenové nabídky 40.080 Kč bez DPH. 



 

4. Žádost/oznámení svatba v hostinci 

Starostka informovala zastupitele, že paní Šubrtová a pan Granát si podali na OÚ 

písemné oznámení, že dne 19. 8. 2017 budou mít svatbu v místním hostinci. Při příležitosti 

této akce bude před hospodou postaven stan, který z části bude zasahovat na obecní 

pozemek a z tohoto důvodu žádají zastupitelstvo a svolení. 

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že v tento den bude na obecním pozemku 

před hospodou postaven stan za podmínek, že bude dodržen noční klid a nebude 

docházet k nadměrnému rušení sousedů. Po akci bude vše uvedeno do původního stavu. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

Starostka předložila rozpočtové opatření č. 3/2017, které je vyvěšeno na el. úřední desce, 

a požádala zastupitelstvo o schválení.  

 

Po předložení Rozpočtového opatření č. 3/2017 nechala starostka hlasovat. 

 Příloha č. 1  

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 3/2017.  

 

6. Diskuze 

 Provádění stavebních prací na budově OÚ – výměna střešní krytiny a vchodových 

dveří 

 Zamítnutí žádosti KÚ ÚK na dotaci opravy střechy budovy OÚ 

 Dne 26. 5. – výlet na muzikál 

 Dne 20. 5. proběhl svoz drobných nebezpečných odpadů 

 

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 18:43 hodin. 

 

 

 

 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 



zápis vyhotoven dne: 30. 5. 2017  

 

ověření zápisu dne: 31. 5. 2017 
 
 
 
Ing. Luboš Černosta 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 1. 6. 2017 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 1. 6. 2017 

 

sejmuto dne: 15. 6. 2017 

 


