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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. 8/2017, 

konaného dne 30. 10. 2017 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:55 hodin 

přítomni: Černosta, Gala (per rollam), Huja, Procházková 

omluveni: Čutíková, Šindelářová 
neomluveni: Drobný 

počet přítomných občanů: 6 

 

 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 poté doplnila, že pan Gala je na pracovní cestě a hlasoval papírovou formou per 

rollam tak, jak zastupitelstvo obce schválilo, a na minulé schůzi o nepřítomnosti p. Galy 

paní starostka informovala. 

 Příloha č. 1 

 

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 pí. Eflerovou. 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.  
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1.  Výsledky výběrového řízení – Zavlažovací systém 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

3. Žádost o pokácení stromů Kozákovi 

4. Směrnice o inventarizaci 

5. Jmenování inventarizační komise 

6. Schválení výše odměn od 1. 1. 2018 

7. Zajištění zubní pohotovosti 

8. Žádost MS Bříza o zaplacení kapely na Poslední leč 

9.   Odkup pozemků pod chodníky, odkup vzrostlých stromů 

10. Diskuze 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program jednání.  

 

1. Výsledky výběrového řízení – Zavlažovací systém 

Starostka informovala, že dne 26. 10. 2017 proběhlo výběrové řízení na vybudování 

závlahy na hřišti. Do VŘ se přihlásila jedna firma EUROGREEN CZ s.r.o. s nabídkovou 

cenou 482 475 Kč vč. DPH. 

 

Poté starostka předložila zastupitelstvu Závěrečnou zprávu o výsledcích výběrového řízení 

k náhledu a vyzvala zastupitelstvo k hlasování. 

 

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

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

starostku obce k jednání ohledně realizace závlahy a k podpisu smlouvy. Součástí 

Smlouvy o dílo není hydrogeologický posudek a potřebná povolení, bude zajišťovat OÚ 

samostatně. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

Starostka předložila rozpočtové opatření č. 7/2017 a požádala zastupitelstvo o schválení. 

Jedná se o narovnání peněžních prostředků na straně příjmů celkem 794 900 Kč, na 

straně výdajů 137 000 Kč, celkem uložení na bankovní účet 657 900 Kč. 

 

Po předložení Rozpočtového opatření č. 7/2017 nechala starostka hlasovat. 

 Příloha č. 2 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 7/2017. 
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3. Žádost o pokácení stromů Kozákovi 

Starostka oznámila, že manželé Kozákovi si podali písemnou žádost o pokácení stromů. 

Jedná se o pokácení 4 ks akátů, které se nacházejí na jejich pozemku.  

Na základě místního šetření bylo konstatováno, že stromy jsou ve špatném stavu a bylo 

by vhodné provést jejich odstranění.  

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s pokácením 4 ks akátů na náklady žadatele 

v době vegetačního klidu. Bude dodržena bezpečnost občanů a silničního provozu. 

 

4. Směrnice o inventarizaci   

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení novou Směrnici k provedení inventarizace. 

Přílohou směrnice jsou vzory rozdělovníku funkcí IK (inventarizační komise), prezentační 

listina školení IK a metodika inventarizace pro členy IK. 

 

Starostka předložila Směrnici k provedení inventarizace k náhledu a nechala hlasovat o 

nové směrnici. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Směrnici o provedení inventarizace včetně 

příloh a současně ruší předchozí směrnici o inventarizaci č. 1/2013 ze dne 1. 12. 2013. 

 

5. Jmenování inventarizační komise – zahájení inventarizace 

Starostka předložila zastupitelstvu plán inventarizace za rok 2017 a navrhla členy 

inventarizační komise. K provedení inventarizace v jednotlivých zařízeních OÚ + veřejných 

prostranství, MŠ, knihovny starostka jmenovala dílčí inventarizační komise (DIK). 

 

- OÚ + veřejné prostranství – Procházková J., Huja, Gala 

- MŠ – Procházková J., Hujová, Gala 

- Dokladová – Procházková J., Eflerová 

- SDH – Huja, Gala 

- Knihovna – Procházková J., Procházková M. 

 

Inventura majetku obce bude provedena fyzicky i dokladově a bude zahájena dle 

stanoveného plánu dne 1. 12. 2017. Doklady k provedení inventarizace připraví účetní 

obce paní Eflerová. Inventarizace majetku obce Bříza proběhne v souladu se směrnicí o 

provedení inventarizace ze dne 30. 10. 2017 s platností od 30. 10. 2017 ve smyslu zákona 

563/1991 Sb., o účetnictví a provádějícího předpisu č. 270/2010.  

Za správnost provedení celé inventarizace zodpovídá Procházková Jitka. 

 

Zároveň byl také stanoven termín školení inventarizační komise na 30. 10. 2017. 
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Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s plánem inventur a stanovením 

inventarizační komise za rok 2017.  

 

6. Schválení výše odměn od 1. 1. 2018 

Starostka požádala zastupitelstvo o souhlas se změnou odměňování zastupitelů a to ode 

dne 1. 1. 2018 se odměny zastupitelů budou řídit Nařízením vlády č. 318/2017. 

Ruší se tedy Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce a Nařízení vlády 

č. 414/2016. 

 

Starostka požádala zastupitelstvo, aby schválilo odměňování zastupitelů dle nového 

Nařízení č. 318/2017 dle předložené tabulky. 

 

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

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. 

 

7. Zajištění zubní pohotovosti 

Starostka oznámila, že jedná o zajištění zubní pohotovosti pro občany naší obce. Jednalo 

by se o pohotovost na Mělníku. Za jednoho občana by obec zaplatila 25,-/rok. 

Pohotovost by byla zabezpečena mj. o svátcích, víkendech, atd. 

Návrh smlouvy, který bude zajišťovat zubní pohotovost pro naše občany, bude 

zastupitelstvu předložen, po získání veškerých potřebných informací.  

 

8. Žádost Mysliveckého sdružení Bříza o zaplacení kapely na Poslední leč 

MS Bříza požádalo zastupitelstvo obce o proplacení kapely na Poslední leč ve výši      

8 000 Kč. Toto je jediný finanční požadavek sdružení za tento rok. 

 

Po seznámení přítomných s žádostí, vyzvala starostka zastupitele k hlasování. 

 

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

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje MS Bříza proplacení kapely ve výši         

8 000 Kč. 

 

9. Odkup pozemků pod chodníky, odkup vzrostlých stromů 

Starostka sdělila, že po jednání s panem Drobným st. byl domluven odkup celého 

pozemku č. 380/16 o celkové výměře 72 m2.  

Na tomto pozemku se nachází 5 ks vzrostlých okrasných stromů, za které p. Drobný 

požaduje částku 2 200 Kč/ks.  

 

Starostka připomněla, že tento pozemek je nutné vykoupit z důvodu rekonstrukce 

chodníků a poté vyzvala zastupitele k hlasování. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje odkoupení pozemku a stromů p. Drobného 

st. v částce 50 Kč/m2 a 11 000 Kč/stromy. 

 

10. Diskuze 

 Dne 21. 10. proběhlo na fotbalovém hřišti „dýňování a drakiáda“ 

 Dne 28. 10. proběhla akce „Zasaď si svůj strom“ 

 Dne 5. 11. bude v KD hudební odpoledne pro seniory 

 Dne 25. 11. Proběhne v KD tradiční Kateřinská zábava, kde náklady na kapelu by 

měly být opět 14 000 Kč, nákup tomboly cca 15 000 Kč.  

 Paní starostka oficiálně poděkovala Mysliveckému sdružení Bříza za příkladnou 

spolupráci při zhotovení závory vjezdu do Třešňovky a pomoc při výsadbě stromů. 

 Digitalizace kronik – kroniky vráceny zpět na OÚ. Digitalizovaná podoba kronik na 

CD. Bude zajištěno vložení na web obce. 

 Dne 25. 9. 2017 proběhl na OÚ audit s výsledkem, kde nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

 Dále starostka informovala, že z důvodu bezpečnosti je nutné provést prořez a 

kácení některých stromů v obci, které ohrožují občany. Zejména se jedná o stromy 

před: KD, břízy naproti hřišti, ořechy na Vrškách… 

V extravilánu obce budou následně vysázeny stromy nové. 

 Starostka zajistila vyhotovení projektové dokumentace na „garáž“ vedle OÚ. Stavba 

o rozloze 6 x 9 m. 

Předpokládané náklady na stavbu cca 300 000 Kč. Nyní je schváleno 

zastupitelstvem obce Kč 100 000,- a ostatní náklady budou v rozpočtu 2018. 

 Dne 30. 10. 2017 byla také podána žádost o stavební povolení na chodník 

k zastávce ČD. Územní rozhodnutí bude vydáno, po dodání veškerých vyjádření od 

správců sítí. 

 

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 18:55 hodin. 

 

 

 

 

 

 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 8. 11. 2017  
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ověření zápisu dne: 9. 11. 2017 
 
 
 
Ing. Luboš Černosta 
 
 
Eva Eflerová 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 9. 11. 2017 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 9. 11. 2017 

 

sejmuto dne: 27. 11. 2017 

 


