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 č. 7/2017,
konaného dne 18. 9. 2017
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 18:58 hodin
přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
počet přítomných občanů: 7
 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.

SoD – Vypracování studie proveditelnosti chodníky

2.

Rozpočtové opatření č. 6/2017

3.

Žádost o pokácení stromu

4.

Stanovení poplatku za výlepovou plochu
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5.

Zadání výběrového řízení – chodníky IV. etapa

6.

Zadání výběrového řízení - závlaha hřiště

7.

Digitalizace kronik

8.

Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek

9.

Diskuze

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.
1. Smlouva o dílo – Vypracování studie proveditelnosti chodníky
V tomto bodě starostka sdělila, abychom byli schopni požádat o dotaci na chodníky, musí
být součástí žádosti také Studie proveditelnosti. Z tohoto důvodu jsme oslovili pana
Vraného, který tyto studie mj. provádí. Po bližším prostudování stavebního záměru nám
byl zaslán návrh Smlouvy o dílo. Cena za zpracování činí 89 540 Kč. Součástí ceny díla je
také vypracování žádosti o dotaci.
První část (studie proveditelnosti) ve výši 84 700 Kč je způsobilý výdaj, který by byl
zahrnut do vyúčtování dotace. Druhá část za vypracování žádosti o dotaci je nezpůsobilý
výdaj. Další náklady na zpracování výběrového řízení, řízení a monitoring projektu během
realizace projektu a náklady na řízení a monitoring projektu během období udržitelnosti
projektu (5 let) budou představeny zastupitelstvu později.
Starostka poté předložila návrh smlouvy o dílo k náhledu a po ukončení diskuze nechala
hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o dílo na
vypracování studie proveditelnosti a souhlasí s proplacením částky 89 540 Kč za tyto
služby.
2. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starostka předložila rozpočtové opatření č. 6/2017 a požádala zastupitelstvo o schválení.
Jedná se o narovnání peněžních prostředků na straně příjmů celkem 160 000 Kč, na
straně výdajů 306 000 Kč, celkem financování z bankovního účtu 146 000 Kč.
Po předložení Rozpočtového opatření č. 6/2017 nechala starostka hlasovat.
 Příloha č. 1
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 6/2017.
3. Žádost o pokácení stromu
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Starostka informovala, že paní Mrvová si podala písemnou žádost o pokácení stromu –
břízy, která se nachází na jejím pozemku.
Na základě místního šetření bylo konstatováno, že strom je ve špatném stavu a bylo by
vhodné provést jeho odstranění.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením břízy na náklady žadatele v době
vegetačního klidu.
4. Stanovení poplatku za výlepovou plochu
Starostka oznámila, že jsme obdrželi dopis od Okresního výboru KSČM v Litoměřicích,
kde nás žádají o umožnění výlepu volebních materiálů. Dle stanoviska ÚDHPSH obce
ovšem nemohou stranám a hnutím poskytovat dle zákona 424/1991 Sb. v platném znění
§ 18 dary a bezúplatná plnění, proto cena výlepu nemůže být 0 Kč a obce by si měly v
zastupitelstvu rozhodnout, za jakou cenu plochy pronajímají.
Z tohoto důvodu starostka předložila připravený dokument, kterým si stanoví zastupitelstvo
částku za pronájem výlepové plochy.
Po ukončení diskuze nechala hlasovat o návrhu usnesení.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje předložený dokument a stanovuje poplatek
1 Kč/den, za výlepovou plochu pro účely voleb všem politickým stranám a hnutím, na
plakátovací ploše před zastávkou autobusu.
5. Zadání výběrového řízení – chodníky IV. etapa
Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas k zadání výběrového řízení na realizaci
projektu rekonstrukce chodníku v obci Bříza – IV. etapa. Celkem se jedná o tři stavební
části (podél MŠ, k obchodu, k vlakové zastávce).
V současné chvíli intenzivně pracujeme na vydání stavebních povolení, vykoupení
pozemků od dotčených vlastníků, vypracování geometrických plánů atd.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele, zdali by chtěl někdo tento bod ještě doplnit a
po ukončení diskuze vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zadání výběrového řízení na IV. etapu
chodníků, vypracování a úhradu geometrických plánů, poplatků za vydání stavebního
povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy s MÚ Roudnice nad Labem a všem úkonům
týkajících se tohoto projektu.
6. Zadání výběrového řízení – závlaha hřiště
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Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas k zadání výběrového řízení na vybudování
závlahy na hřišti. Záměr vybudování závlahy na fotbalovém hřišti byl řešen již několikrát na
zasedání zastupitelstva obce.
Poté starostka blíže přiblížila všem přítomným stavební záměr závlahy hřiště a po
ukončení diskuze nechala hlasovat o zadání výběrového řízení.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zadání výběrového řízení na
vybudování závlahy v maximální výši 450 000 Kč a úhradu všech poplatků za vydání
stavebního povolení a všem úkonům týkajícím se tohoto projektu.
7. Digitalizace kronik
Starostka seznámila zastupitelstvo se svým záměrem, aby se už neopakovala situace, kdy
se velmi důležitý dokument jako je kronika obce nikdy neztratila a byly dochovány všechny
informace týkající se naší obce a proto předložila zastupitelstvu nabídku na digitalizaci
kronik. Celková částka za digitalizaci 1 000 stran činí celkem 15 500 Kč bez DPH. V ceně
je skenování, doprava, tagování (vytvoření elektronického obsahu), pojištění na 5 milionů
Kč a zhotovení DVD včetně polepu. Data jsou zálohovaná pro budoucí použití. Tyto
kroniky se pak dají vložit na webové stránky obce a každý si může dle obsahu kroniky
pročítat. Není tedy ani ničen originál kroniky.
Z výše popsaných důvodů starostka požádala zastupitelstvo o souhlas se zpracováním
obou dochovaných kronik do el. podoby.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zadání digitalizace 2 ks kronik a
úhradu faktury v maximální výši 15 500 Kč bez DPH.
8. Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek
Starostka předložila vypracovanou novou směrnici k zadávání veřejných zakázek.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek.
9. Diskuze
 Dne 5. 11. 2017 bude v KD program pro důchodce, kde vystoupí skupina Adamis,
cena 9 800 Kč.
 Byl zakoupen nový počítač a tiskárna do knihovny, starý nefungoval a byl vyřazen z
inventarizace protokolem o likvidaci.
 požádání o výplatu dividend - obec obdržela Kč 58 684 Kč.
Od roku 2008 nikdo nepožádal o jejich vyplacení…
 Informace - p. Gala bude tři měsíce služebně mimo obec, zastupitelstva obce
budou muset být v pátek nebo bude p. Gala hlasovat per rollam tak, jak bylo
zastupitelstvem schváleno.
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Po ukončení rozpravy vyzvala starostka přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní
zasedání zastupitelstva.
Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, a proto starostka obce poděkovala všem přítomným
a ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:58 hodin.

podpis starostky

podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 25. 9. 2017
ověření zápisu dne: 26. 9. 2017

Ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 27. 9. 2017
vyvěšeno na elektronické desce obce: 27. 9. 2017
sejmuto dne: 9. 10. 2017

5

