
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. 5/2021,
konaného dne 1. 11. 2021

*** VÝPIS USNESENÍ ***

1. Návrh rozpočtu na rok 2022  
zastupitelstvo bylo  seznámeno s návrhem rozpočtu na rok 2022,  po tomto projednání
bude návrhvyvěšen a schválen na příštím zasedání – bez hlasování
2. Rozpočtové opatření č. 5/2021  
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 5/2021,
které bylo schváleno starostkou dne 11. 10. 2021.

3. Žádosti o finanční příspěvek na rok 2022 – sdružení
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádosti o příspěvky sdružením a pověřuje
starostku k přípravě a podpisu smlouvy a financování. 

4. Provozní řád kluboven
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s Provozním řádem kluboven, který
bude předán zástupcům sdružení k podpisu. OÚ žádá sdružení o dodržování nastavených
podmínek  užívání  kluboven  v  majetku  obce,  zároveň  OÚ  bude  kontrolovat  jeho
dodržování. 

5. Schválení cenové nabídky – kácení a odborné ošetření stromů
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje  cenovou nabídku na kácení  a odborné
ošetření stromů. Cena za prováděné práce činí 149 737,50 Kč vč. DPH. Rozhodnutí o
povolení kácení bude vydáno před započetím prací.

6. Oznámení o záměru pořízení změny Územního plánu, určení oprávněného zastu-
pitele k jednání o změně ÚP
Usnesení: a) zastupitelstvo obce Bříza schvaluje v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů, pořízení změny č. 1 Územního plánu Bříza, b) ukládá  starostce obce,
zveřejnit výzvu k předkládání návrhů na změny Územního plánu Bříza. c) schvaluje sta-
rostku obce, paní Jitku Procházkovou, jako určeného člena zastupitelstva („určeného za-
stupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním změny č. 1 Územního plánu Bříza. 
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7. Žádost o schválení uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením MŠ v době vánočních prázdnin
a to od 23. 12. do 31. 12. 2021 – 6 pracovních dnů.

8. Neoprávněný zábor pozemku p.č. 354/1 – skončení lhůty
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k zaslání výzvy p. Šarochovi k od-
stranění oplocení na obecním pozemku a uvedení okolního terénu do původního stavu
v termínu jednoho týdne od zveřejnění daného zápisu.
Pokud nebude zjednána náprava,  bude dále daná věc postoupena Stavebnímu úřadu
v Roudnici nad Labem.

9.  Obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2021  o  místním  poplatku  za  obecní  systém
odpadového hospodářství
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje OZV č. 1/2021 s platností od 1. 1. 2022,
kde se stanoví poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za osobu,
nově, od 1.1.2022 činí 700 Kč.

10. Diskuze

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele

zápis vyhotoven dne: 10. 11. 2021 

ověření zápisu dne: 11. 11. 2021
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