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. 5/2018,
konaného dne 1. 10. 2018
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:00 hodin
přítomni: Černosta, Gala, Huja, Procházková
omluveni: Čutíková, Šindelářová
neomluveni: Drobný
počet přítomných občanů: 5
 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 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.
1. Chodníky – kolaudace, rozhodnutí o přijetí dotace
2. Pachtovní smlouva – pozemek 388/3
3. Cenová nabídka závlaha hřiště
4. Rozpočtové opatření č. 6/2018 a č. 7/2018
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5. Památný dub – přidělení dotace, provedení ošetření
6. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje navržený program jednání.
1. Chodníky – kolaudace, rozhodnutí o přijetí dotace
Starostka informovala o skutečnosti, že dne 27. 7. 2018 byl vydán kolaudační souhlas s
užíváním stavby na chodníky (IV. etapa), které byly rekonstruovány v letošním roce.
Starostka taktéž oznámila potěšující zprávu, že dne 24. 9. 2018 jsme obdrželi pokyn k
platbě dotace ve výši 2 767 655,90 Kč.
Po sdělení celkového vyúčtování rekonstrukce chodníků nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s vydáním kolaudačního souhlasu,
ukončením projektu a souhlasí s přijetím dotace ve výši 2 767 655,90 Kč.
2. Pachtovní smlouva – pozemek 388/3
Starostka předložila zastupitelstvu Pachtovní smlouvu na pozemek 388/3 pro pana Jakuba
Neuwirtha. Ve smlouvě jsou zaneseny stejné podmínky jako pro ostatní uzavřené
pachtovní smlouvy. Záměr byl zveřejněn na úřední desce obce od 10. 9. 2018
do 1. 10. 2018.
Po předložení pachtovní smlouvy vyzvala starostka zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje návrh Pachtovní smlouvy a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
3. Cenová nabídka závlaha hřiště
Starostka předložila zastupitelstvu tři nové cenové nabídky na zhotovení závlahy na
fotbalovém hřišti resp. zhotovení studny vč. příslušenství.
1.
GKR: 470 240,- Kč bez DPH
2.
Satorka Drill: 439 527,76 Kč bez DPH
3.
ECO AQUA Solution s.r.o.: 475 257,79 bez DPH
Předložené cenové nabídky byly zhodnoceny a byl sepsán zápis.
Celková cena díla bude provedena na základě skutečně provedených a odsouhlasených
prací.
Po předložení cenových nabídek požádala starostka zastupitele o hlasování.
Výsledek hlasování:

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje firmu SATORKA DRILL na realizaci
zakázky závlahy hřiště s celkovou cenou 439 527,76 bez DPH a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy a samotné realizaci akce. Celková cena díla bude provedena na základě
skutečně provedených a odsouhlasených prací.

4. Rozpočtové opatření č. 6/2018 a č. 7/2018
Starostka předložila k náhledu rozpočtové opatření č. 6/2018 a č. 7/2018, které bylo
vyvěšeno na úřední desce.
- URO č. 6/2018 – jednalo se o schválení příjmů z pronájmu a prodeje pozemků.
- URO č. 7/2018 – jednalo se především o schválení příjmu peněz z dotace na chodníky.
 Příloha č. 1
 Příloha č. 2
Po předložení Rozpočtových opatření nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí URO č. 6/2018 a schvaluje
URO č. 7/2018.
5. Památný dub – přidělení dotace, provedení ošetření
Starostka připomněla, že proběhly práce na ošetření památného dubu. Na dané práce
starostka žádala na Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany
přírody a krajiny o přidělení dotace.
Dotační příspěvek od MŽP činní 10 110 Kč. Celková cena na ošetření stromu se rovnala
částce 17 932,20 Kč. Samotné náklady obce tedy činily 7 822,20 Kč.
Na památném stromu byl proveden zdravotní řez. Ošetření památného stromu bylo
provedeno po dohodě s odborníkem, povoleno MěÚ Rce, životní prostředí a také povoleno
od AOPK!
Dále pak starostka také domluvila s dodavatelem prořez 5 ks akátů v blízkosti „požární
nádrže“. Cena za prořez by činila 24 672 Kč vč. DPH.
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s průběhem ošetření památného
dubu a schvaluje proplacení faktury a příjem dotace ve výši 10 110 Kč.
Dále zastupitelstvo souhlasí s provedením prořezu 5 ks akátů a proplacení částky
24 672 Kč vč. DPH dodavateli.
6. Diskuze
Starostka připomněla, že dnešní zasedání zastupitelstva obce Bříza je poslední ve
čtyřletém období, proto poděkovala všem za úspěšnou spolupráci. Dále paní účetní a
ostatním zastupitelům, kteří poctivě chodili na schůze a byli ochotni pro obec něco
udělat…
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Dále starostka zrekapitulovala čtyřletý cyklus v číslech:
Na peněžním účtu v době převzetí OÚ: 2 500 000 Kč
Nyní:
10 200 000 Kč a mnoho úspěšných projektů
Přijaté dotace za 4 roky:
Dotace na majetek: 4 194 000 Kč
Dotace na zaměstnance obce: 1 600 000 Kč
Celkem tedy: 5 794 000 Kč






Vítání občánků 4.11.2018
Kateřinská zábava dne 24. 11. 2018
Poslední leč dne 1. 12. 2018
Rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2018
Mikulášská pro děti dne 8. 12. 2018

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.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hodin.

podpis starostky

podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 10. 10. 2018
ověření zápisu dne: 11. 10. 2018

ing. Luboš Černosta

Petr Gala
vyvěšeno ve vývěsce obce: 11. 10. 2018
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vyvěšeno na elektronické desce obce: 11. 10. 2018
sejmuto: 29. 10. 2018
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