
 

 

 

 

 

 

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, 

konaného dne 26. 6. 2017 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 18:46 hodin 

přítomni: Černosta, Čutíková, Drobný, Gala, Huja, Procházková, Šindelářová 

omluveni:  
neomluveni:  

počet přítomných občanů: 5 

 

 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou obce paní Jitkou Procházkovou 

 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomno všech 7 zastupitelů 

 

Starostka obce zahájila veřejné zasedání zastupitelstva obce Bříza a přivítala zde 

přítomné občany. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

Starostka jmenovala zapisovatelem dnešního zasedání p. Huju a za ověřovatele zápisu 

navrhla p. Černostu a p. Galu. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. 

 

Námitky a připomínky k zápisu z minulého zasedání: 

Starostka vyzvala přítomné, zdali má někdo námitky k minulému zápisu? 

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. 

 

Program jednání: 

Starostka seznámila přítomné s programem jednání, který byl v souladu s pozvánkou na 

zasedání zastupitelstva, zveřejněného na úřední desce a byl doplněn o nové body k 

jednání. Aktualizovaný program jednání byl předložen.  

 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

2. Žádost o pronájem KD 

3. Astur - žádost 

4. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Svazek Podřipsko   
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5. Diskuze 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání  

 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2017 

Starostka předložila rozpočtové opatření č. 4/2017, které bylo vyvěšeno na úřední desce, 

a požádala zastupitelstvo o schválení. Jedná se o narovnání peněžních prostředků na 

straně příjmů celkem 114 000 Kč, na straně výdajů 175 000 Kč, celkem financování z 

bankovního účtu 61 000 Kč. 

 

Po předložení Rozpočtového opatření č. 4/2017 nechala starostka hlasovat. 

 Příloha č. 1 

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje URO č. 4/2017. 

 

2. Žádost o pronájem KD 

Starostka oznámila zastupitelům, že manželé Slavíkovi si podali žádost o pronájem 

kulturního domu za účelem pořádání soukromé akce dne 24. 6. 2017. 

Vzhledem k datu před konáním ZO bylo jeho žádosti vyhověno. 

 

3. Astur - žádost 

Starostka informovala, že předseda Astur Straškov p. Novák si podal žádost o směnu 

pozemků. Astur Straškov má zájem o pozemky v prostorách statku a jeho těsné blízkosti, 

které jsou ve vlastnictví obce. Starostka poté předložila zastupitelům katastrální mapu, kde 

názorně ukázala, o které konkrétní pozemky se jedná. Tyto pozemky byly prověřeny a 

jedná se o strategické pozemky před kravínem, tudíž se nabídka jeví pro obec jako 

nevýhodná. 

 

Po ukončení diskuze bylo domluveno, že starostka se setká s p. Novákem a projednají 

spolu možnost směny pozemků – část pozemku betonového hřiště v blízkosti hřiště 

fotbalového. 

 

4. Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření - Svazek Podřipsko   

Starostka informovala zastupitele o zveřejnění těchto dokumentů na vývěsce obce. 

- Závěrečný účet svazku obcí Podřipsko za rok 2016 

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 7     proti: 0     zdržel se: 0 



Usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výše uvedené dokumenty, které jsou vyvěšeny 

na úřední desce Obce Bříza. 

 

5. Diskuze 

 Dne 25. 6. byl uspořádán Dětský den a Hurá na prázdniny 

 Dne 23. 6. - Dopoledne v MŠ pro důchodce 

 Instalovány byly nové koše, koše na psí exkrementy, lavičky v Borečku a před OÚ. 

Vysázení nových stromů před OÚ.  

 Je v plánu uspořádat v průběhu prázdnin stanování na hřišti. 

 Dále starostka informovala, že zde byl potvrzen výskyt zápřednice (jedovatý 

pavouk) – dbání zvýšené opatrnosti.  

 

Po ukončení rozpravy vyzvala starostka přítomné, zdali by chtěl ještě někdo doplnit dnešní 

zasedání zastupitelstva. 

 

Do diskuze se přihlásil p. Drobný (info k VO) a p. Gala (info k předzahrádce hospody)… 

Poté starostka obce poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:46 hodin. 

 

 

 

 

 

 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 4. 7. 2017  

 

ověření zápisu dne: 5. 7. 2017 
 
 
 
Ing. Luboš Černosta 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 6. 7. 2017 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 6. 7. 2017 

 

sejmuto dne: 24. 7. 2017 

 


