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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. 1/2018, 

konaného dne 12. 2. 2018 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Cenová nabídka – rekonstrukce příkopů na Radešín 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje cenovou nabídku na stavební práce a 

celkovou cenu rekonstrukce zemních příkopů ve výši 155 400 Kč. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2018 a č. 9/2017 
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 1/2018 a bere na vědomí URO č. 

9/2017. 

 

3. Žádost o prořez stromů 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza řeší prořezy stromů komplexně. Bude provedeno 

místní šetření a v případě nebezpečí bude proveden prořez. 

 

4. Obecní pozemek č. 235/2 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje prodej pozemku č. 235 a části pozemku    

č. 235/2. Bude vypracován geometrický plán, pozemek rozdělen. Na zbývající druhou část 

pozemku 235/2 bude připravena nájemní smlouva. Prodejní cena za m2 – dle znaleckého 

posudku 262/m2 Kč. Cena pronájmu – schváleno ZO dne 27. 3. 2017, bod č. 9. Náklady 

na znalecký posudek, vklad do KN a geometrický plán bude hradit p. Březina. 

 

5. MŠ – Žádost o uvolnění peněz z rezervního fondu 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje použití peněz z rezervního fondu na pokrytí 

provozních nákladů MŠ z roku 2017. 

 

6. MŠ – Žádost o povolení čerpání provozních peněz na chůvu 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje výpůjčku finančních prostředků na chůvu. 

Tyto prostředky budou po obdržení dotačních peněz vráceny zpět na provoz. 

 

 

 

mailto:urad@obecbriza.info
mailto:urad@obecbriza.info


2 

 

7. Zpracování hydrogeologického posudku a projektové dokumentace – závlaha 

hřiště 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nabídku na zpracování hydrogeologického 

posudku a projektové dokumentace na závlahu hřiště v částce 23 958 Kč. 

 

8. Opravy kapličky, hasičárny a autobusové zastávky 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje opravu kapličky, hasičárny a autobusové 

zastávky. Financování dle URO č. 1. 

 

9. Inventury 

 

10. Plán odpadového hospodářství 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje POH SONO. 

 

11. Zpráva finančního výboru – kontrola v MŠ 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s výsledkem provedené kontroly v 

MŠ a souhlasí se zápisem bez závad. 

 

12. Uzavření MŠ v době letních prázdnin 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením MŠ po dobu 5ti týdnů ve výše 

uvedeném termínu. 

 

13. Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování 

právních služeb a financování za tyto služby v částce 10 000 Kč (únor – duben 2018), a 

dále 13 000 Kč od května 2018. Pověřenec 3 000 Kč/měsíc. Vstupní audit GDPR            

20 000 Kč. 

 

14. Diskuze 

 

 

zápis vyhotoven dne: 20. 2. 2018 
 
ověření zápisu dne: 21. 2. 2018 
 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 22. 2. 2018 
 
vyvěšeno na elektronické desce obce: 22. 2. 2018 
 
sejmuto dne: 12. 3. 2018 


