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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. 1/2020, 

konaného dne 24. 2. 2020 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Rozpočtové opatření č. 9/2019   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s URO č. 9/2019. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2020   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 1/2020.   

 

3. OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů s 

platností od 20. 3. 2020. Zároveň se k tomuto dni zrušuje stará OZV č. 2/2016, o místním 

poplatku ze psů, ze dne 25. 1. 2016.  

 

4. Žádost o povolení kácení stromů 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s pokácením nebezpečného stromu a 

náletových keřů na pozemku žadatele. Bude provedeno žadatelem tak, aby nebyly 

ohroženy osoby a okolní stavby. 

 

5. Plán kácení a posouzení stavu zeleně v obci na rok 2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s dendrologickým průzkumem a 

souhlasí s předloženou CN na pokácení stromů k tomu určených. 

 

6. Měřiče rychlosti v obci – výběr dodavatele, posouzení nabídek 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s cenovými nabídkami a na základě 

poptávkového řízení byl vybrán dodavatel firma GEMOS CZ spol, s r.o.  

 

7. Projekt na rekonstrukci KD 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s možnostmi rekonstrukce a 

zjištěným stavem budovy KD a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele 

projektu na rekonstrukci KD. Pověřuje starostku k zajištění VŘ dle domluvených kritérií. 

 

8. Zpráva kontrolního a finančního výboru, správní kontrola v MŠ Zvoneček 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s provedenou kontrolou kontrolního 
vyboru a veřejnosprávní kontrolou v MŠ. Vzhledem k neúčasti p. Galy - předsedy 
finančního výboru bude zpráva finančního výboru přednesena na následujícím zasedání.  
 
 
9. Žádost o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením MŠ na 5 týdnů v termínu od 

úterý 7. 7. do pátku 7. 8. 2020. Provoz MŠ bude zahájen 10. 8. 2020. 

 

10. Výsledky Monitorování výskytu hlodavců 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s výsledkem šetření a monitoringem 
výskytu hlodavců. Bude provedena speciální ochranná deratizace na dotčeném pozemku. 
 

11. Odstranění stavby na cizím pozemku – část chodníku směr Straškov 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s provedením geodetického zaměření 

skutečné hranice pozemku a následné stavební úpravě chodníku tak, aby se chodník 

nacházel pouze na pozemcích v majetku obce. 

 

12. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno –                    

ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená obchodní společností Rydval Elektro 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na 

VB - výstavba elektroměrného rozvaděče a kabelového vedení mezi rozvaděčem a 

budoucí rozvodnou skříní. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

 

13. Žádost o příspěvek na činnost Kočičí domov Sluníčko, z.s. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost o poskytnutí příspěvku, kterou 

poslal spolek Kočičí domov Sluníčko a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Obec 

poskytne jednorázově 3.000 Kč. Daná platba bude součástí upraveného rozpočtu. 

 

14. Diskuze 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 4. 3. 2020  

ověření zápisu dne: 5. 3. 2020 
 
 


