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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. 6/2021, 

konaného dne 6. 12. 2021 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Schválený Návrh rozpočtu na rok 2022 Obec Bříza   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Rozpočet obce Bříza na rok 2022 dle 

závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby 

dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. 

 

2. Schválený Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ Zvoneček v Bříze   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Rozpočet MŠ Zvoneček v Bříze na rok 

2022 ve výši 380 000 Kč na provozní náklady. Rozpočet byl oproti roku 2021 navýšen o 

40 000 Kč na mzdu za dovoz obědů a o 40 000 Kč na zvyšující se náklady na energie. 

 

3. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 MŠ 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2023 – 2024 pro MŠ Zvoneček.  

 

4. Zahájení inventarizace 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s plánem inventur a stanovením 

inventarizační komise.  

 

5. TJ Sokol Bříza z.s. – kontrola vyúčtování dotace 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s kontrolou vyúčtování za rok 2021. 

 

6. Zpráva kontrolního a finančního výboru 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno se zprávami kontrolního a 

finančního výboru – bez hlasování.  

 

7. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD na MMR 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

kulturního domu na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pověřuje starostku k podpisu žádosti o 

dotaci a vyřízení potřebných kroků. 
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8. Žádost o prodej pozemku p.č. 354/3, k.ú. Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza si provedou individuální místní šetření a konečné 
řešení bude předneseno na následujícím zasedání zastupitelstva (pronájem x prodej). 
 

9. Žádost o uzavření Smlouvy o sml. Budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda 

o umístění stavby č. IV-12-402125002, parc. č. 340/8, k.ú. Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost o uzavření smlouvy budoucí o 

zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-402125002, parc. č. 340/8, k.ú. Bříza. 

 

10. Strategický plán rozvoje obce Bříza na období 2021 – 2027 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bříza na 
období 2021 – 2027. 
 

11. Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s URO č. 6/2021. 
 

12. Žádost o souhlas s projektovou dokumentací – „Rekonstrukce přejezdu  

v km 20,247 (P2509) v úseku Straškov – Bříza obec“ 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí se schválením stavebního záměru za 
dodržení podmínek (objízdná trasa, udržitelnost projektu – chodník), které budou blíže 
specifikovány v samostatném vyjádření adresované žadateli. 
 

13. Neoprávněný zábor pozemku 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s právními kroky, pověřuje starostku 
k zajištění potřebných právních kroků a postoupení celé záležitosti k projednání na 
Stavební úřad do Roudnice nad Labem. 
 

14. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 7. 12. 2021  

ověření zápisu dne: 7. 12. 2021 

 
 


