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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. 3/2019, 

konaného dne 28. 5. 2019 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Žádost o povolení kácení dřevin, prořez stromů na obecních pozemcích   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje: pokácení 3 ks akátů a 2 ks modřínů na 

obecním pozemku v Borečku v pronájmu p. Peška; prořez 5 ks akátů v blízkosti p. Zölda a 

u p. Svobody povolení pokácení pouze 1 ks smrku na hranici pozemku p.č. 460 a 

obecního pozemku 388/1 a dále pokácení 1 ks břízy, která v těsné blízkosti lípy prorůstá 

do její koruny. Dané práce budou provedeny dle CN dodavatele. 

 

2. Žádost o poskytnutí dotace – Mělnická stomatologická s.r.o.   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje poskytnutí dotace na stomatologickou 

pohotovost pro rok 2019 v částce 11 225 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.   

 

3. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje poskytnutí jednorázové podpory ve výši     

3 000 Kč.  

 

4. Zveřejnění záměru směny pozemků – Astur Straškov a.s. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno se situací ohledně pozemků ve 

vlastnictví Astur Straškov a.s. a Obcí Bříza. Souhlasí s předloženým návrhem starostky ke 

směně pozemků. Schvaluje záměr směny uvedených pozemků a pověřuje starostku k 

jeho přípravě a zveřejnění. Na příštím zastupitelstvu bude opětovně projednáváno. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 2/2019. 

 

6. Zajištění přestupkové agendy MěÚ Roudnice n. L. a uzavření Smlouvy pro výkon 

přestupkové agendy 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí oznámení MěÚ Roudnice n. L. ze 

dne 27. 5. 2019 a souhlasí s podmínkami, za kterých bude MěÚ Roudnice n. L. vykonávat 

přestupkovou agendu za naši obec. Úhrada nákladů za jeden přestupek bude nově           

2 000 Kč. Zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k podpisu nové smlouvy. 
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7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo informováno o výsledku přezkoumání 

hospodaření. Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky v účtování odpisů, resp. 

oprávkách. Byla přijata systémová opatření spočívající v dodržování ČÚS č. 708 bod 8 – 

postup účtování. 

 

8. Rozšíření těžby štěrkopísku v pískovně Straškov 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza nesouhlasí se záměrem firmy České štěrkopísky 

spol. s.r.o., se sídlem Cukrovarská 34, Praha 9 – Čakovice 190 00, s pokračováním 

hornické činnosti v DP Straškov – Rozšíření těžby v celém rozsahu záměru zpracovaném 

dle zákona č. 100/2001 Sb., firmou JUROS, s.r.o. 

 

9. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 6. 6. 2019  

ověření zápisu dne: 7. 6. 2019 

 
 
 
Ing. Karel Láska 
 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 7. 6. 2019 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 7. 6. 2019 

sejmuto: 24. 6. 2019 


