
1 

 

 

 

 

 

 

 

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. 4/2020, 

konaného dne 7. 9. 2020 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Schválení příjmu dotace pro MŠ – OP Výzkum vývoj a vzdělávání MŠMT   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s dotací v částce 237 402 Kč. Peněžní 

prostředky již byly odeslány na účet MŠ. 

 

2. Schválení příjmu dotace z POV – Klubovna MS – 245 000 Kč a uzavření SoD 

zednické práce   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje podepsání Smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace č. 20/SML4863 a schvaluje příjem peněz v částce 245 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce dále souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zednické práce dle 

položkového rozpočtu v částce 72 430 Kč.   

 

3. Schválení příjmu dotace z POV – sekací traktor – 100 000 Kč 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje příjem dotace ve výši 100 000 Kč na nákup 

sekacího traktoru. Smlouva bude neprodleně podepsána po obdržení od KÚ.  

 

4. Žádost o projednání pí. Klárová 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza zamítá žádost paní Klárové. Obec v současné době 

nebude v dané části obce provádět žádné stavební úpravy. 

 

5. Žádost o projednání pí. Schenková 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza chápe námitky žadatele. Obec provedla částečný 

prořez větví sahajících na pozemek paní Schenkové. Stromy však jsou zde již několik 

desítek let, nejsou poškozeny, a proto není možné je pokácet. Při nejbližší objednávce 

prořezu stromů nechá starostka zhodnotit a navrhnout možné řešení odborníkem. 

 

6. Žádost o pokácení stromu p. Drobný 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost p. Drobného a povoluje pokácení 
daného stromu v době vegetačního klidu. Majitel provede kácení na vlastní náklady. Při 
kacení kácení budou dodrženy podmínky BOZP. 
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7. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s URO č. 7/2020 a souhlasí se 

schválením, které provedla starostka dle svých kompetencí dne 31. 7. 2020. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 8/2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s URO č. 8/2020 a souhlasí se 
schválením, které provedla starostka dle svých kompetencí dne 10. 8. 2020.  
 
9. Rozpočtové opatření č. 9/2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s URO č. 9/2020 a souhlasí se 
schválením, kde bude provedeno čerpání z bankovního účtu ve výši 671 600 Kč. 
Položkové třídění a ÚZ je v kompetenci účetní. 
 
10. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s provedenou kontrolou kontrolního 
výboru. Vzhledem k neúčasti p. Galy - předsedy finančního výboru bude zpráva finančního 
výboru přednesena na následujícím zasedání. 
 

11. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 16. 9. 2020  

ověření zápisu dne: 17. 9. 2020 
 
 


