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. 2/2018,
konaného dne 14. 5. 2018
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:10 hodin
přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová
omluveni:
neomluveni:
počet přítomných občanů: 3
 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. Rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
3. Veřejné osvětlení
4. Zámečnické práce - kaplička
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5. Státní oblastní archiv – výsledky kontroly
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, schválení závěrečného
účtu 2017
7. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2017
8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast ORP Roudnice n. L.
9. Výsadba stromů ulice „směr Velvary“
10. Betonová napajedla – Myslivecké sdružení
11. Žádost o prodej části obecního pozemku č. 385/3 a 382/1
12. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje doplněný program jednání.
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018
Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018, které bylo
vyvěšeno na úřední desce.
- URO č. 2/2018 – jednalo se o schválení průtokové dotace pro MŠ a dotace z ÚP.
- URO č. 3/2018 – jednalo se o schválení příjmu peněz z prodeje dřeva ve výši
13 000 Kč.
 Příloha č. 1
 Příloha č. 2
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí URO č. 2/2018 a č. 3/2018.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4/2018.
Jedná se opět o narovnání dotací od ÚP na nově uzavřené smlouvy na VPP.
Po předložení Rozpočtového opatření č. 4/2018 nechala starostka hlasovat.
 Příloha č. 3
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 4/2018 dle §. Rozpočtové třídění je
v kompetenci účetní obce.
3. Veřejné osvětlení
Starostka připomněla, že minulém roce jsme zrekonstruovali lampy VO a bylo domluveno,
že v roce letošním se v obci doplní „chybějící“ lampy. Celkem se bude jednat o 7 ks
nových lamp veřejného osvětlení.
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Starostka si dala za úkol do příštího zasedání zastupitelstva obce předložit zastupitelům
CN na realizaci nových lamp VO.
Zároveň také zdůraznila, že oproti minulému roku se modernizací VO ušetřilo na energiích
za VO celkem 46 629 Kč. V minulém roce se zaplatilo 74 728,70 Kč a letos „jen“
28 099 Kč!
Po shrnutí vyúčtování vyzvala starostka přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k poptání cen u dodavatelů
zabývajících se realizací VO.
4. Zámečnické práce - kaplička
Starostka informovala, že probíhají opravy kapličky. Z důvodů prasklin ve zdivu jsme
museli provést zpevnění železnými výztužemi, které byly zapuštěny pod úroveň omítky.
Dále bude znovu obnoven zvon a mříž tak, aby kaplička dostala důstojný ráz. Zároveň
starostka připomněla, že by chtěla kapličku osvětlit. Opravy na kapličce budou dále
pokračovat po dokončení hasičárny.
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí, že opravy jsou již schváleny v URO
č. 1/2018 a souhlasí s opravami a doplněním osvětlení.
5. Státní oblastní archiv – výsledky kontroly
Starostka oznámila, že dne 20. 4. 2018 byla Státním oblastním archivem Litoměřice,
Státním okresním archivem se sídlem v Lovosicích provedena kontrola dle zákona o
archivnictví a dalších souvisejících zákonů. Tato kontrola konstatovala, že „dokumenty
starší tří let, až na výjimky, obec nepředložila a nebyly ani vyřazeny v řádném skartačním
řízení. Pokud nebude obec schopna kontrolnímu orgánu předmětné dokumenty předložit
dodatečně, bude konstatováno, že se obec dopustila spáchání přestupku dle § 74 zákona
o archivnictví.
Vzhledem ke skutečnosti, že chybějící doklady se týkají také období, kdy starostou obce
byl pan zastupitel Milan Drobný a místostarostkou paní zastupitelka Ivana Šindelářová,
navrhla starostka zastupitelstvu obce vyzvat Usnesením Vás jako zastupitele obce k
vydání chybějících dokumentů a v případě, že tak nejste schopni učinit, o vyjádření k věci,
které je starostka následně povinna předložit kontrolnímu orgánu.
V případě ztráty dokumentů může být obci uložena ve správním řízení dle zákona
č. 499/2004 Sb. o archivnictví sankce ve výši 50 000 Kč.
Po ukončení diskuze byl přednesen návrh na usnesení.
Usnesení: Vyjádření: p. Drobný: „Při převzetí úřadu v roce 2003, kdy starostou byl p.
Řehák (místostarostou p. Drobný) se na úřadě nedochovaly doklady, týkající se archivního
a skartačního řízení“. p. Šindelářová se nechtěla k dané situaci vyjádřit.
Starostka toto vyjádření předá kontrolnímu orgánu.
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6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, schválení závěrečného
účtu 2017
Starostka předložila zastupitelstvu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, návrh
závěrečného účtu včetně všech příloh. Přezkum hospodaření byl bez chyb a nedostatků.
Vše bylo řádně vyvěšeno.
Po přednesení shrnutí požádala starostka zastupitelstvo o schválení.
Výsledek hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu
hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok 2017 obce Bříza bez výhrad.
7. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2017
Starostka připomněla, že veškeré doklady týkající se účetní závěrky obce a MŠ za rok
2017 byly řádně vyvěšeny na úřední desce dne 23. 4. 2018.
Po předložení protokolu o schválení požádala starostka zastupitelstvo o hlasování.
 Příloha č. 4
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ za rok
2017.
8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast ORP Roudnice n. L.
Starostka oznámila, že MAS Podřipsko žádá o souhlas s finální verzí dokumentu o
školním vzdělávání v ORP Roudnice. V dokumentu je popsán plán činností, které realizují.
Po seznámení
k hlasování.

přítomných

s obsahem

dokumentu

vyzvala

starostka

zastupitele

Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje vyslovení souhlasu s finální verzí MAP
rozvoje vzdělávání pro oblast ORP Roudnice.
9. Výsadba stromů ulice „směr Velvary“
Starostka připomněla, že chodníky v dané části obce jsou již téměř dokončeny a měla by
zde proběhnout nová výsadba stromů. Starostka navrhla danou část obce osázet
stromořadím sakur, které nejsou alergeny a nejsou tak velkého vzrůstu. I v okolních
obcích jsou tyto stromy nyní vysazovány… Zároveň by byla při dané výsadbě osázena i
prostřední ulice.
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování:

pro: 6

proti: 1

zdržel se: 0
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup stromů a osázení těchto dvou ulic:
na Velvary a prostřední ulice.
10. Betonová napajedla – Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Bříza žádá o nákup 4 ks napajedel pro zvěř z důvodu velkého
nedostatku vody v krajině. Celková cena i s dopravou za betonová napajedla činní
14 620 Kč.
Po seznámení s žádostí MS nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup napajedel.
11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku
Starostka oznámila, že paní XXXXX si podala písemnou žádost o odkoupení části
obecních pozemků č. 385/3 a č. 382/1. Starostka vysvětlila přítomným, o které pozemky
se jedná…
Po ukončení diskuze k danému bodu vyzvala starostka přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza zamítá žádost paní XXXXXX o odkup části obecních
pozemků č. 385/3 a č. 382/1.
12. Diskuze
 Kompostéry na BIO ODPAD – žádost je podána, bude se zadávat výběrové řízení
na dodavatele kompostérů. MAS Podřipsko nyní navrhuje zadat do VŘ 800 l
kompostéry a každý by mohl požádat o dva kusy namísto jednoho velkého, který
jsme chtěli původně (1600 l).
 Rozšíření kontejnerů na tříděný odpad, protože stávající kapacity jsou
nedostačující. Starostka žádala EKO-KOM o bezplatné zapůjčení kontejnerů.
Rozšíření některých stanovišť proběhne v příštím týdnu.
 Příkopy na Radešín – dokončena stavební činnost
 Probíhající rekonstrukce chodníků – termín dokončení do 18. 6. 2018.
 AKCE: Dětský den a Hurá na prázdniny – 30. 6. 2018
 GDPR – máme podepsanou smlouvu jak na analýzu, tak na pověřence
 Dětská hřiště – herní prvky – nutné zadání oprav dle předložených revizních zpráv
 Obecní malotraktor – zvažování nákupu nového stroje, CN od dodavatelů
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.
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:10 hodin.

podpis starostky

podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 22. 5. 2018
ověření zápisu dne: 23. 5. 2018

ing. Luboš Černosta

Petr Gala

vyvěšeno ve vývěsce obce: 24. 5. 2018
vyvěšeno na elektronické desce obce: 24. 5. 2018
sejmuto dne: 4. 6. 2018
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