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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. 6/2019, 

konaného dne 4. 11. 2019 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obec Bříza na roky 2020 – 2024   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2020 – 2024 pro obec Bříza. 

 

2. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Zvoneček na roky 2022 – 2024   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled MŠ 

Zvoneček na roky 2022 – 2024.   

 

3. OZV č. 2/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2019 Požární řád obce Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza vydává dnem 4. 11. 2019 usnesením č. 3 podle 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení), ve 

znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku a zrušuje se OZV č. 1/2019 

Požární řád obce Bříza ze dne 17. 6. 2019. Tato OZV nabývá z důvodu naléhavého 

obecného zájmu dnem vyhlášení.  

 

4. Požární řád 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje směrnici Požární řád. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 5/20119 a č. 6/2019 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno a souhlasí s URO č. 5/2019 a 

schvaluje URO č. 6/2019. 

 

6. Žádost MŠ – Uzavření v době Vánoc 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin 

a to od pátku 27. 12. do úterý 31. 12. 2019 – 3 dny. 

 

7. Stížnost – projednání 

Závěr bez usnesení zastupitelstva: Po rozsáhlé diskuzi, bylo domluveno, že v dotčené 

lokalitě bude proveden monitorig výskytu hlodavců. Na základě výsledků měření zvolí 

odborná firma další postup v řešení daného problému. 
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8. Státní oblastní archiv – odvolání 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podaným odvoláním na MV. 
 

9. Příspěvky občanským sdružením na rok 2020 

Usnesení: žádosti budou zpracovány do návrhu rozpočtu na rok 2020. Zastupitelstvo 

obce Bříza schvaluje vyúčtování poskytnutých dotací TJ Sokol z důvodů realizace 

Revitalizace hrací plochy na jaře 2020 až v prosinci roku 2020 za roky 2019 a 2020. 

 

10. Schválení Záměru prodeje pozemku p.č. st. 258 KÚ Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje prodej pozemku p.č. st. 258 kú Bříza, dle 

GP č. 246-120/2018 a pověřuje starostku k podpisu Kupní smlouvy dle zveřejněného 

Záměru prodeje pozemku. Záměr zveřejněn 4. 9. 2019 – 20. 9. 2019. Cena za pozemek je 

6.550 Kč + náklady na sepsání smlouvy a vklad na KÚ ve výši 3.000 Kč. 

 

11. Smlouva o příspěvku na stravování děti MŠ Zvoneček a ZŠ Straškov 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Smlouvu o poskytování příspěvku na 

stravování a souhlasí s příspěvky 2 Kč/den pro děti v MŠ Zvoneček a ZŠ Straškov. 

 

12. Směrnice – příspěvek na stravování zaměstnanci OÚ 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Směrnici o poskytování příspěvků na 

stravování pro zaměstnance obce a uvolněné zastupitele. 

 

13. Tašky na tříděný odpad 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup 150 sad tašek na tříděný odpad 

(sklo, papír, plast, kovy) v částce Kč 8.977,50 pro občany. 

 

14. Záměr prodeje dřeva 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje záměr prodeje zbytkového dřeva za cenu: 

měkké dřevo: 850 Kč/prm; tvrdé dřevo: 1.100 Kč/prm. 

 

15. Diskuze 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

zápis vyhotoven dne: 13. 11. 2019  

ověření zápisu dne: 14. 11. 2019 
 
 
 


