
Program Zasedání dne 30.10.2017 od 18.30 h. 

 

1. Výsledky VŘ – Zavlažovací systém 

2. Rozpočtové opatření č. 7 

3. Žádost o pokácení stromů Kozákovi 

4. Směrnice o inventarizaci 

5. Jmenování inventarizační komise 

6. Schválení výše odměn od 1.1.2017 

7. Zajištění zubní pohotovosti 

8. Žádost MS Bříza o zaplacení kapely na Poslední leč 

9. Odkup pozemku pod chodníky, odkup vzrostlých stromů 

10. Diskuze 

 

 

1. Výsledky VŘ – Zavlažovací systém 

Dne 26.10.2017 VŘ, přihlásila se jedna firma EUROGREEN s nabídkovou cenou Kč 482.475 

s DPH.  

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s výsledky výběrového řízení a pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. Součástí Smlouvy o dílo není hydrogeologický posudek a 

potřebná povolení, bude zajišťovat OÚ samostatně.  

ANO: Souhlasím s výsledky výběrového řízení 

NE: 

Zdržel se: 

 

2. Rozpočtové opatření č. 7 

Starostka předložila URO č. 7, jedná se o narovnání rozpočtu ke konci roku.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s URO č. 7 

 ANO: Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

 

3. Žádost o pokácení stromů Kozákovi 

Manželé Kozákovi žádají o povolení kácení 4 ks proschlých akátů na jejich pozemku z důvodů 

bezpečnosti u silnice. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s pokácením 4 ks akátů. 

 ANO: Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

4. Směrnice o inventarizaci 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Směrnici o inventarizaci 

 ANO: Souhlasím 

NE: 



Zdržel se: 

 

5. Jmenování inventarizační komise 

Starostka představila členy inventarizačních komisí. Složení zůstává stejné jako v minulých 

letech. Jen knihovnice paní Procházková Marie nahradila bývalou knihovnici paní 

Hofmanovou. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje inventarizační komisi 

 ANO: Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

6. Schválení výše odměn od 1.1.2017 

Od 1.1.2018 se odměny zastupitelů budou řídit dle Nařízení č. 318/2017. Ruší se tedy nařízení 

č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce a  nařízení č. 414/2016 .  Žádám zastupitelstvo, 

aby schválilo odměňování dle nového nařízení č. 318/2017 viz. přiložené tabulky.  

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje poskytování odměn za výkon funkce od 

1.1.2018 dle nařízení č. 318/2017 ve znění pozdějších předpisů v maximální výši. 

 ANO:  Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

7. Zajištění zubní pohotovosti 

Jednáme o zajištění zubní pohotovosti pro občany naší obce. Jednalo by se o pohotovost na 

Mělníku. Na jednoho občana by obec zaplatila Kč 25,-. Pohotovost by byla zabezpečena o 

svátcích, víkendech. Bližší informace poskytnu jakmile mi budou poskytnuty. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje zajištění zubní pohotovosti a souhlasí 

s proplacením částky Kč 25,-/ občan ročně. 

 ANO: Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

8. Žádost MS Bříza o zaplacení kapely na Poslední leč 

Myslivecké sdružení požádalo o proplacení kapely Kč 8.000,- na Poslední leč. 

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje proplacení kapely ve výši Kč 8.000,- 

ANO: Souhlasím 

NE: 

Zdržel se: 

 

 

 

 

 

9. Odkup pozemku a vzrostlých stromů  od p. Drobného st.  ,za cenu 50kč/m2 a 11000 kč za          

vzrostlé stromy 



   

Usnesení: Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje odkup pozemku a stromů od p. Drobného st. 

Za danou částku 

ANO: Souhlasím 

NE: 

ZDRŽEL SE: 

   

10. Diskuze 

- Starostka touto oficiální cestou děkuje Mysliveckému sdružení za příkladnou pomoc při akci 

Zasaď si svůj strom a také za zhotovení závory do Třešňovky. 

- Kroniky byly digitalizovány a jsou zpět v pořádku na OU. 

- Proběhl audit se závěrem nebyly zjištěny vady 

 

 

 

Já Petr Gala se vyjadřuji  k tomuto zasedání zastupitelstva per rollam , z důvodů dlouhodobé služební 

cesty.   

                                                                                                             V Bříze  29.10.2017 


