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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. 4/2019, 

konaného dne 17. 6. 2019 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 19:40 hodin 

přítomni: Fiala, Huja, Kodýtek, Láska, Procházková, Tesař 

omluveni: Gala 

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  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. Kodýtka a p. Lásku. 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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, schválení Závěrečného 

účtu obce za rok 2018  

2. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2018  
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3. Převod peněz do rezervního fondu MŠ Zvoneček 

4. Schválení záměru směny pozemků – Astur Straškov, a.s./OÚ 

5. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ na rok 2019/2020 

6. Státní oblastní archiv v Litoměřicích – přestupkové řízení 

7. Studie revitalizace - náves 

8. Požární řád 

9. Krizový plán 

10.  Zpráva kontrolního a finančního výboru  

11.  Projednání stížnosti 

12.  Rozpočtové opatření č. 3/2019 

13.  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. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, schválení Závěrečného 

účtu obce za rok 2018 

Starostka předložila zastupitelstvu Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2018, návrh závěrečného účtu včetně všech příloh. Přezkum hospodaření byl s výhradou 

a nedostatkem v účtování odpisů. O nastalé situaci starostka informovala již na minulé 

schůzi. Připomněla také, že všechny dokumenty byly řádně vyvěšeny.  

 

Po seznámení se Zprávou požádala zastupitelstvo o schválení. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 a bylo 

seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bříza s výhradou. Bylo 

provedeno nápravné opatření v účtování odpisů, resp. oprávkách dle ČÚS č. 708 bod 8 – 

odpisy byly doúčtovány - viz. příloha č. 1  

 

2. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2018   

Starostka připomněla, že veškeré doklady týkající se účetní závěrky obce a MŠ za rok  

2018 byly řádně vyvěšeny na úřední desce dne 31. 5. 2019. 

K podrobnějšímu náhledu je možné navštívit OÚ v době úředních hodin. 

 

Po předložení protokolu o schválení požádala starostka zastupitelstvo o hlasování. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ za rok 

2018.   
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3. Převod peněz do rezervního fondu MŠ Zvoneček 

Zastupitelstvo obce rovněž převádí do rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského 

výsledku sumu v částce 16 500,37 Kč. 

 

Po seznámení se žádostí nechala starostka hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje převod peněz do rezervního fondu v částce 

16 500,37 Kč.  

 

4. Schválení záměru směny pozemků – Astur Straškov, a.s./OÚ 

Starostka připomněla, že záměr o směně pozemků byl již projednáván na minulém 
zasedání zastupitelstva. Záměr byl řádně zveřejněn od 30. 5. 2019.  
 
Po projednání záměru a ukončení diskuze požádala starostka zastupitele o hlasování.  
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí se Záměrem o směně pozemků dle 

předloženého Geometrického plánu č. 257-128/2019 a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy a vyřízení směny na KÚ. 

 

5. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ na rok 2019/2020 

Paní ředitelka podala písemnou žádost o povolení udělení výjimky z počtu dětí 24+2 v MŠ. 
Jedná se o každoroční povolení o navýšení počtu dětí v MŠ. 
 
Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ na 24+2 žáky 

jako v minulých letech. 

 

6. Státní oblastní archiv v Litoměřicích – přestupkové řízení 

Starostka oznámila, že dne 29. 5. 2019 jsme obdrželi dopis ze Státního oblastního archívu 
– Oznámení o zahájení společného řízení o přestupcích, kde nám hrozí pokutou ve výši 
200 000 Kč za nepředložení dokumentů na kontrole, která proběhla 21. 3. 2018. Po této 
kontrole starostka dne 11. 5. 2018 odesílala dopis, kde jsme uvedli, že bývalé vedení obce 
dokumenty nepředalo. Také jsme bývalé vedení na ZO dne 14. 5. 2018 vyzvali, aby 
provedli nápravu. Odpověď zněla, že již nic nemají a vše bylo předáno.  
Starostka připravila dopis, kde se odvoláváme k danému oznámení. 
 
Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí Oznámení o zahájení společného 

řízení o přestupcích, souhlasí s předloženou odpovědí a pověřuje starostku k jejímu 

odeslání na SOA. Stávající starostka prohlašuje, že dokumenty za dobu trvání její funkce 

jsou kompletní. 
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7. Studie revitalizace - náves 

Starostka představila zastupitelům studii revitalizace obce, která se zabývá obnovou 

prostranství rybníka na návsi, obnovou prostranství v třešňovce. 

Revitalizace prostranství stávajícího rybníka by se také mj. zabývala s obnovou vodní 

plochy v případě zajištění vodního zdroje.  

V rámci diskuze byla také projednávána možnost zpracování návrhu na rekonstrukci 

„malého rybníka – vodní nádrže“ v blízkosti památného stromu. 

 

Starostka připomněla, že pokud nebudeme mít zpracovanou studii – projektovou 

dokumentaci na dané projekty, nemůžeme do budoucna žádat o dotační tituly. 

Poté požádala zastupitele o hlasování. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s cenovou nabídkou na revitalizaci  

návsi v částce Kč 75.625,- , souhlasí s nabídkou a pověřuje starostku k dalším přípravám 

projektu. 

 

8. Požární řád   

Starostka sdělila, že zpracovala návrh Požárního řádu. Nechala ho taktéž zkontrolovat 

panem Ďurišem z HZS a zapracovala jeho připomínky.  

Požární řád je tedy připraven ke schválení. V řádu jsou uvedeny pravidla při požáru, také 

je v něm uvedeno, kdy se nesmí pálit, atp. 

 

Po předložení požárního řádu vyzvala starostka zastupitele k hlasování.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Požární řád obce Bříza. 

 

9. Krizový plán   

Starostka připomněla, že byla provedena aktualizace Krizového plánu z důvodu nástupu 

nových členů zastupitelstva obce Bříza. 

Ostatní části krizového plánu zůstávají stejné.  

 

Po seznámení přítomných s obsahem dokumentu vyzvala starostka zastupitele k 

hlasování.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje aktualizaci Krizového plánu obce Bříza. 

 

10. Zpráva kontrolního a finančního výboru   

V tomto bodě požádala starostka obce předsedu kontrolního výboru pana Alexandera 

Kodýtka, aby přednesl svou zprávu. 

Vzhledem k neúčasti p. Galy - předsedy finančního výboru na dnešním zasedání 

zastupitelstva obce přednesl vz. zprávu finančního výboru taktéž p. Kodýtek. 

 Zpráva finančního a kontrolního výboru - příloha č. 2, 3  
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Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno se zprávami kontrolního a 

finančního výboru. 

 

11. Projednání stížnosti 

Starostka připomněla, že zastupitelstvo obce bylo již seznámeno se situací ohledně 

stížnosti pí. Hubínkové.  

Starostka provedla místní šetření na obecním pozemku, který je v užívání p. Peška. Dle 

výsledku šetření bylo sděleno, že na pozemku má nájemník uklizeno, drůbež nepobíhá na 

volno a je v klecích. Návnady na hlodavce jsou používány. Starostka taktéž sdělila, že má 

k dispozici zprávu o kontrole Veterinární správou, která také neshledala nic špatného v 

chovu. 

 

Po přečtení zprávy od Veterinární správy nechala starostka hlasovat. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: Pan Pešek byl starostkou obce na situaci upozorněn a slíbil, že bude 

dodržovat doporučení Veterinární správy, provádět pravidelnou deratizaci a monitorovat 

situaci. Obec Bříza nebude na náklady obce provádět deratizaci. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2019. Jedná se o 
schválení příjmu peněz za dividendy z podílových fondů Erste Group bank - protiplnění. 
Celková výše vyplacené částky činí 265 703,28 Kč. 

 Příloha č. 4 
 

Po předložení Rozpočtového opatření nechala starostka hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 3/2019. 

 

13. Diskuze 

- Žádost MS – pronájem KD 7. 12. 2019 

- Prořezy stromů 

- Letní kino 13. 7. 2019 

- Traktůrek 

- Dílna - Info 

 

 

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 19:35 hodin. 
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podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 24. 6. 2019  

ověření zápisu dne: 24. 6. 2019 

 
 
 
Alexander Kodýtek 
 
 
 
 
Ing. Karel Láska 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 24. 6. 2019 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 24. 6. 2019 

sejmuto: 8. 7. 2019 


