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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, 

konaného dne 12. 12. 2016 

 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2017 dle závazných 

ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle 

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

 

2. Příspěvek na provoz MŠ na rok 2017 
Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz MŠ v částce 270 000 Kč. 
 

3. Příspěvek občanským sdružením na rok 2017 – uzavření veřejnoprávních smluv 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Bříza ve výši 

100 000 Kč a pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého 

návrhu. 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 6 ve výši příjem 307 000 Kč a výdej      

33 000 Kč. Uložení na bankovní účet 274 000 Kč. 

 

5. Zahájení inventarizace – jmenování komise 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s plánem inventur a stanovením inventarizační 

komise na rok 2016. 

 

6. Zpráva kontrolního a finančního výboru  

Usnesení: zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky provedených kontrol a souhlasí 

se zápisy bez závad. 

 
7. Žádost o pronájem KD 
Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem KD dne 11. 3. 2017 a zároveň 

umožňuje zimní přípravu TJ Sokol Bříza 1x týdně, a to vždy ve středu, v čase od 18 do 20 

hodin. Za KD zodpovídá p. Huja. 
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8. Kupní smlouva – p. Legner 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením předložené a vyvěšené Kupní 

smlouvy na pozemek č. 387/14, kde Obec Bříza zaplatí částku 2 180 Kč a kupní smlouvu 

na pozemek 6/1 (část), která je bezúplatná. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku ke 

všem úkonům spojených v této souvislosti. 

 

9. Znalecký posudek – p. Březina 

Usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostku k vypracování Záměru k prodeji 

obecního pozemku č. 235, části pozemku č. 235/2 a 235/1 dle domluvených podmínek. 

Dále pověřuje starostku k vypracování nájemní smlouvy na pozemky 235/2 (část) a 235/1 

(část) dle skutečného zaměření a domluvených podmínek. 

 

10. Úprava výše nájemného KD 

Usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením nájemného KD s platností od          

1. 1. 2017 

 
11. Diskuze 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 19. 12. 2016  

 

ověření zápisu dne: 20. 12. 2016 
 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 22. 12. 2016 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 22. 12. 2016 

 

sejmuto dne: 9. 1. 2017 


