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. 9/2017,
konaného dne 11. 12. 2017
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:11 hodin
přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
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  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. Schválení návrhu rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze
2. Schválení rozpočtu na rok 2018 Obec
3. Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2019 – 2021
4. Příspěvky spolkům na rok 2018 – uzavření veřejnoprávních smluv
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5. Rozpočtové opatření č. 8
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
7. Schválení výběrového řízení – Chodníky IV. etapa
8. OZV č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Zubní pohotovost – veřejnoprávní smlouva
10. Prořez a pokácení stromů
11. 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. Schválení rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze
Ředitelka MŠ předložila návrh rozpočtu na zabezpečení provozu MŠ. Částka pro příští rok
zůstává stejná jako v roce minulém, tzn. 270 000 Kč. Tato částka se prozatím jeví jako
dostačující s přihlédnutím na všechny výdaje a potřeby zařízení. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na webových stránkách obce od 24. 11. 2017.
Po přednesení rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje rozpočet MŠ Zvoneček v Bříze v částce
270 000 Kč.
2. Schválení rozpočtu na rok 2018 Obec
Starostka předložila rozpočet na rok 2018 v částce Příjem 6 920 800 Kč a Výdej 12 157
000 Kč. Financování schodkového rozpočtu 5 236 200 Kč. Předpokládaný stav na
bankovních účtech ke dni 1. 1. 2018 je 8 300 000 Kč, tedy předpokládaný zůstatek na
bankovním účtu k 31. 12. 2018 je 3 063 800 Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen 20. 11. 2017
v elektronické i fyzické podobě.
Připomínky bylo možno podat do dnešního dne, tj 11. 12. 2017.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu byly doplněny dvě položky do rozpočtu a to:
3631 Veřejné osvětlení – navýšení o 100 000 Kč tj. v závazných ukazatelích
§ 550 000 Kč
3429 Spolky – navýšení o 30 000 Kč tj. v závazných ukazatelích § 40 000 Kč
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, a proto nechala starostka hlasovat o rozpočtu na
rok 2018.
 Příloha č. 1
2

Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje schodkový rozpočet na rok 2018 dle
závazných ukazatelů v částce příjem 6 920,8 tis. Kč, výdaje 12 287 tis. Kč. Financování
schodkového rozpočtu 5 366,2 tis. Kč bude z bankovního účtu. Rozpis schváleného
rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v
kompetenci účetní.
3. Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2019 – 2021
Ředitelka MŠ předložila Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu, kde jsou uvedeny
příjmy a výdaje na další tři roky provozu MŠ. Ve výhledu jsou taktéž uvedeny jak příjmy od
zřizovatele, tak příjmy od Krajského úřadu na provoz MŠ a příjmy z vlastní činnosti a jsou
zde také uvedeny předpokládané výdaje na provoz, mzdy zaměstnanců. Tento výhled byl
taktéž zveřejněn dne 24. 11. 2017.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování o celém Návrhu Střednědobého
rozpočtového výhledu MŠ na roky 2019 – 2021.
 Příloha č. 2 – Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Návrh Střednědobého rozpočtového
výhledu MŠ na roky 2019 – 2021 dle závazných ukazatelů.
4. Příspěvky spolkům na rok 2018 – uzavření veřejnoprávních smluv
Starostka oznámila, že obec obdržela dvě žádosti na příspěvky.
a/ TJ Sokol Bříza z.s.
TJ Sokol žádá příspěvek na provoz stejný jako pro tento rok, tj. 100 000 Kč. Z tohoto
příspěvku je 30 000 Kč na energie (elektrika, voda) a zbytek na své provozní náklady jako
je praní dresů, rozhodčí, sekání trávy a drobné opravy areálu.
Na minulém zasedání bylo odsouhlaseno vybudování zavlažování na hřišti, které bude
hrazeno z rozpočtu obce.
b/ Myslivecké sdružení Bříza podalo žádost, kde chce i nadále užívat prostory zde na OÚ,
kde jim jsou hrazeny energie a dále pak žádají o příspěvek na činnost ve výši 30 000 Kč,
ze kterého by bylo hrazeno zřízení nových napajedel, zásypů a krmelišť pro zvěř a dále
také na Poslední leč – kapela.
-

Betulla Alba – nežádá
SHD Bříza žádost nepodalo

Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Bříza z.s. ve
výši 100 000 Kč. Se spolkem bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. Zastupitelstvo obce
Bříza dále schvaluje příspěvek Mysliveckému sdružení příspěvek ve výši 30.000 Kč.

5. Rozpočtové opatření č. 8
3

Starostka předložila rozpočtové opatření č. 8/2017 a požádala zastupitelstvo o schválení.
Jedná se o narovnání peněžních prostředků na straně příjmů celkem 1 000 Kč, na straně
výdajů 1 000 Kč, celkem uložení na bankovní účet 0 Kč.
Po předložení Rozpočtového opatření č. 8/2017 nechala starostka hlasovat.
 Příloha č. 3
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 8/2017.
6. Zpráva kontrolního a finančního výboru
V tomto bodě předala starostka slovo předsedovi finančního výboru panu Galovi, aby
přečetl zápis z provedené kontroly.
Pan Gala přednesl svou zprávu, která je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 Příloha č. 4
Po přednesení zprávy předsedy finančního výboru požádala starostka předsedu
kontrolního výboru pana Černostu, aby přednesl svou zprávu.
Pan Černosta přednesl svou zprávu, která je taktéž samostatnou přílohou tohoto zápisu.
 Příloha č. 5
Po přednesení zpráv finančního a kontrolního výboru vyzvala starostka přítomné
zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol a
souhlasí se zápisy bez závad.
7. Schválení výběrového řízení
Starostka informovala, že dnešního dne proběhlo výběrové řízení na dodavatele chodníků
– IV. etapa. Celkem se přihlásili do výběrového řízení dva uchazeči: Reting CZ, s.r.o. s
nabídkovou cenou 4 009 901Kč včetně DPH a GKR stavby s.r.o. s cenou 3 154 676 Kč
včetně DPH. Výběrové řízení vedl pan Vraný.
Po posouzení podaných nabídek bylo provedeno vyhodnocení a nejlepší nabídku podala
firma GKR stavby s.r.o.
Starostka poté požádala zastupitelstvo ke schválení výsledků VŘ.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje výsledky výběrového řízení a pověřuje
starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru dodavatele, k podpisu Smlouvy o dílo a všem
potřebným krokům v realizaci tohoto projektu. Zároveň pověřuje starostku k podání žádosti
o dotaci a podpisu všech potřebných dokumentů.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 na komunální odpad
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Starostka oznámila, že zpracovala jsem novou OZV na odpady, kde bychom chtěli rozšířit
výhody a zprostit od poplatku občany nad 70 let. Pro děti do 3 let zůstává i bez poplatku,
tak jako v minulých letech.
Abychom nemuseli složitě dopočítávat částky v letech, kdy dosáhl nebo přesáhl poplatník
hranici na osvobození, je v OZV ukotvena skutečnost, že v roce, kdy poplatník dosáhne
nebo přesáhne hranici, je celý tento rok od poplatku osvobozen. „Nově“ platí poplatek i lidé
hlášení na úřadovně, kteří se v obci zdržují. Dále pak zůstává, že platí majitelé
rekreačních chat a prázdným domů, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu částku 450 Kč
za objekt/rok. Cena nebyla navýšena i přes navyšující se poplatky.
Ohlašovací povinnost, kterou musí ti, kteří mají nárok na osvobození učinit, jinak jim nárok
na osvobození nevzniká!!! To je změna oproti původní vyhlášce č. 1/2016, která se tímto
ruší.
Celkem se jedná o 41 osob nad 70 let a o 15 osob do 3 let věku. Náklady OÚ se tedy
zvýší o 25 200 Kč.
Po seznámení přítomných s OZV vyzvala starostka zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje předloženou OZV č. 1/2017 s platností od
1. 1. 2018 a ruší OZV č. 1/2016 ze dne 25. 1. 2016.
9. Zubní pohotovost – smlouva
Starostka připomněla, že o této záležitosti jsme se také bavili na minulé schůzi
zastupitelstva. Přislíbila také, že zjistí více informací ohledně této záležitosti.
Tato služba bude pro občany naší obce na Mělníku. Bude provedeno akutní ošetření
bolestivých případů – extrakce, ošetření zánětu a bolestivých případů zubního kazu a
akutní ošetření způsobené zlomením nebo poškozením protetických výrobků. Služba bude
poskytována v sobotu, v neděli a ve státní svátky, vždy v době od 8 do 16 hodin (8 hodin
denně). Příspěvek činní 26 Kč za jednoho obyvatele/rok.
Smlouva bude podepsána do konce roku 2017, abychom mohli službu od 1. 1. 2018
využívat. Občan se musí prokázat dokladem o trvalém pobytu v obci, aby byl ošetřen.
Veškeré informace zveřejníme na letáku po uzavření smlouvy a schůzce.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní
smlouvy, pověřuje starostku k podpisu a jednání ohledně zubní pohotovosti a proplacení.
10. Prořez a pokácení stromů
Starostka připomněla, jak již na minulém zasedání zastupitelstva informovala, došlo k
prořezu stromů u KD. Tyto vzrostlé stromy ohrožovaly při silném větru občany padáním
velkých větví. Muselo dojít k pokácení jednoho ořechu a olivy. Tyto stromy byly ve
špatném stavu. Taktéž břízy (2 ks) na dvoře OÚ byly pokáceny.
Na jaře 2018, při realizaci chodníků, bude nutné provést pokácení zdravotně
nezpůsobilých stromů před KD a školkou – břízy.Po realizaci výstavby chodníků (na
podzim 2018) budou nahrazeny novými kusy (břízy). Z hlediska bezpečnosti, je nutné
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předcházet pádu stromu při špatném počasí. Prochází zde každý den školka a další
spoluobčané. Náklady na prořez stromů jsou kalkulovány dle předložené nabídky v částce
68 000 Kč. Zde jsou započítány i náklady na prořez ořechů na Vrškách, které se v
letošním roce už nestihnou.
Poté ukončení diskuze a předložení CN vyzvala starostka přítomné, zdali má ještě někdo
připomínky k tomuto bodu. Po rozpravě zastupitelů vyzvala starostka k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje předloženou nabídku na prořez stromů a
souhlasí s postupným proplácením dle provedené práce.
11. Diskuze
 Pronájem KD na Silvestra. TJ Sokol Bříza z.s. si podal žádost o pořádání Silvestra.
 Proběhlé akce Kateřinská zábava, Rozsvícení stromu, Mikulášská pro děti.
 30. 12. 2018 proběhne v KD Vánoční Turnaj ve stolním tenise (přihlášky u starostky
obce)
 Na OÚ provedena oprava plyn. kotle a karem
Po ukončení rozpravy vyzvala starostka přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní
zasedání zastupitelstva.
Do diskuze se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným za účast, popřála všem krásné vánoce a do nového roku 2018 mnoho zdraví a
ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:11 hodin.

podpis starostky

podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2017, ověření zápisu dne: 20. 12. 2017

Ing. Luboš Černosta

Petr Gala
Vyvěšeno dne: 20. 12. 2017
vyvěšeno na elektronické desce obce: 20. 12. 2017
sejmuto dne: 8. 1. 2018
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