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
místo konání: Obecní úřad v Bříze
čas konání: 18:30 – 19:40 hodin
přítomni: Fiala, Gala, Huja, Láska, Procházková, Tesař
omluveni: Kodýtek
neomluveni:
počet přítomných občanů: 16
 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. Lásku 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. Žádost o povolení kácení dřevin, prořez stromů na obecních pozemcích
2. Žádost o poskytnutí dotace – Mělnická stomatologická s.r.o.
3. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
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4. Zveřejnění záměru směny pozemků – Astur Straškov a.s.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019
6. Zajištění přestupkové agendy MěÚ Roudnice n. L. a uzavření Smlouvy pro výkon
přestupkové agendy
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
8. Rozšíření těžby štěrkopísku v pískovně Straškov
9. Diskuze
Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje navržený program jednání.
1. Žádost o povolení kácení dřevin, prořez stromů na obecních pozemcích
Starostka oznámila, že pan Vít Svoboda žádá o povolení kácení 3 ks smrků na pozemku
p.č. 460. V žádosti uvádí možné riziko pádu při větru, ohrožující zdraví a majetek. Dále
žádá o pokácení bříz a prořez lípy na obecním pozemku.
V této souvislosti paní starostka předala slovo panu místostarostovi, který měl za úkol
provést místní šetření o stavu stromů v obci Bříza.
Po přednesení zprávy zastupitelům pan Huja také poukázal na kritické stromy, které je
nutné řešit v následné době.
Na základě provedení místního šetření navrhl pan Huja zastupitelstvu, aby žádost pana
Svobody nebyla schválena v plném rozsahu.
V době vegetačního klidu bude povoleno 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.
Po přednesení návrhu usnesení nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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.
2. Žádost o poskytnutí dotace – Mělnická stomatologická s.r.o.
Starostka připomněla, že stejně jako v loňském roce žádá zastupitelstvo o projednání
žádosti o poskytnutí dotace na provozování zubní pohotovosti v Mělníku. Oproti loňskému
roku se mění provozovatel a to Mělnická stomatologická s.r.o. Společnost BREG už
neprovozuje svoji činnost.
Požadovaná částka činní 25 Kč na obyvatele (počet obyvatel 449). Celková částka tedy
činní 11 225 Kč na rok 2019.
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Po seznámení se s žádostí o poskytnutí dotace nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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.
Starostka informovala, že Linka bezpečí žádá o podporu ve výši 3 000 Kč na její provoz.
Jedná se o non-stop službu odborné pomoci pro děti a nezletilé.
Po ukončení diskuze vyzvala starostka zastupitele k hlasování.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje poskytnutí jednorázové podpory ve výši
3 000 Kč.
4. Zveřejnění záměru směny pozemků – Astur Straškov a.s.
Starostka seznámila přítomné s danou situací, kde si jí podařila domluvit směna některých
pozemků ve vlastnictví obce v prostoru „družstva“ a v dolní části obce a pozemků ve
vlastnictví Astur Straškov a.s. z důvodu jejich sjednocení. Nový pozemek v prostoru
družstva bude sloužit k obecním účelům – ukládání bioodpadu.
Výměra pozemků určených ke směně zůstane zachována!
Po seznámení se vzniklou situací a ukončení diskuze požádala starostka zastupitele o
souhlas se zveřejněním záměru směny pozemků s Astur Straškov, a.s..
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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
Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019. Jedná se o
narovnání rozpočtu na straně příjmů (volby do EP, dotace VPP) a na straně výdajů (volby,
VPP, objemný odpad).
 Příloha č. 1
Po předložení Rozpočtového opatření nechala starostka hlasovat.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 2/2019.
6. Zajištění přestupkové agendy MěÚ Roudnice n. L. a uzavření Smlouvy pro výkon
přestupkové agendy
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Starostka informovala, že nám bylo zasláno oznámení o Zajištění přestupkové agendy
MěÚ Roudnice n. L. a žádost o uzavření nové Smlouvy pro výkon přestupkové agendy od
1.1.2020.
Řešené přestupky budou ohodnoceny částkou 2 000 Kč za řešený přestupek. Oproti
loňskému roku je cena navýšena o 500 Kč z důvodu navýšení administrativy za provedení
úkonu.
Po přednesení oznámení MěÚ Roudnice n. L. požádala starostka zastupitelstvo o
schválení.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí oznámení o ukončení stávající
smlouvy s 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.
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Starostka seznámila zastupitelstvo s výsledkem hospodaření přezkoumání za minulý rok,
které proběhlo dne 30. 4. 2019. Přezkoumání proběhlo v pořádku, nebyly však dokončeny
odpisy majetku. Stalo se tak v důsledku situace s onemocněním paní účetní, kdy nová
paní účetní nestihla odpisy majetku dokončit.
V rámci auditu bylo domluveno, že odpisy za minulý rok, budou provedeny v roce
letošním, abychom danou situaci napravili.
Dále starostka apelovala na předsedy výborů, aby si řádně plnili své povinnosti v
kontrolách a dodaných zprávách každé tři měsíce tak, jak jsme si určili na začátku
volebního období.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo informováno o výsledku přezkoumání
hospodaření, kde 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
Vzhledem k závažnosti dané situace byl tento bod programu řešen přednostně a
projednáván na zastupitelstvu obce jako první.
Starostka sdělila, že jsme se dne 27. 5. 2019 zúčastnili jednání v obci Straškov, kde pan
starosta přednesl informace o vzniklé situaci ohledně pískovny Straškov. Přednes starosty
byl dále pak podrobněji doplněn mj. panem Černým a panem Mikulou, kteří se
problematikou zabývají a pomáhají v této věci starostovi. Zejména se jednalo o tyto
problémy:
Celková plocha se rozšíří o 75 ha, celkově tedy 100 ha
Na zbytkové ploše má vzniknout jezero o 10 ha
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Zvýšení prašnosti
Zvýšení hluku
24 h provoz, i o svátcích a víkendech
Těžba pod úrovní podzemní vody
Zvýšení limitu těžby ze 400 000 t na 490 000 t. Nyní: cca 250 000 tun.
Zvýšení dopravy, cca 98 nákladních aut tam a zpět
Fauna, flóra
Stání nákladních vozidel – hygiena
Neúnosnost účelové komunikace – objízdné trasy

Co můžeme udělat?
Připojíme se k obci Straškov s vydání nesouhlasného stanoviska
Občané podpis petice – OÚ, MŠ, případně se mohou občané hlásit do vznikajícího
zapsaného spolku, který bude v této věci také jednat. Informace ve Straškově na OÚ.
Po ukončení diskuze s přítomnými vyzvala starostka zastupitele k hlasování o nesouhlasu
se záměrem v pokračování hornické činnosti v DP Straškov.
Výsledek hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
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
Plánované akce:
•
Dětský den – sobota 1. 6. 2019 od 15 h (příprava od 13 h)
•
Deratizace obecního pozemku
•
Letní kino v obci Bříza 13. 7. 2019 na fotbalovém hřišti – „Ženy v běhu“
•
VPP – prodloužené smlouvy
•
Krizový plán – aktualizace a požární řád nový
•
Výkaz činnosti právníků
•
Následující ZO – 17. 6. 2019 od 18:30 h

Po ukončení rozpravy vyzvala starostka přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní
zasedání zastupitelstva obce Bříza.
Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem
přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:40 hodin.
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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
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