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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. 2/2018, 

konaného dne 14. 5. 2018 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2018 a č. 3/2018 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí URO č. 2/2018 a č. 3/2018. 

 

2. Rozpočtové opatření č. 4/2018 
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 4/2018 dle §. Rozpočtové třídění je 

v kompetenci účetní obce. 

 

3. Veřejné osvětlení 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k poptání cen u dodavatelů 

zabývajících se realizací VO. 

 

4. Zámečnické práce - kaplička 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí, že opravy jsou již schváleny v URO 

č. 1/2018 a souhlasí s opravami a doplněním osvětlení. 

 

5. Státní oblastní archiv – výsledky kontroly; Směrnice k archivaci, spisový a 

skartační řád 

Usnesení: Vyjádření: p. Drobný: „Při převzetí úřadu v roce 2003, kdy starostou byl p. 

Řehák (místostarostou p. Drobný) se na úřadě nedochovaly doklady, týkající se archivního 

a skartačního řízení“. p. Šindelářová se nechtěla k dané situaci vyjádřit. 

Starostka toto vyjádření předá kontrolnímu orgánu. 

Zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Směrnici 1-2018: „Směrnice k archivaci, spisový a 

skartační řád“. 

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, schválení závěrečného 

účtu 2017 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Závěrečnou zprávu o přezkumu 

hospodaření obce KÚ včetně Závěrečného účtu za rok 2017 obce Bříza bez výhrad. 

 

7. Schválení roční účetní závěrky obce a MŠ za rok 2017 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Roční účetní závěrku obce a MŠ za rok 

2017. 

 

8. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast ORP Roudnice n. L. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje vyslovení souhlasu s finální verzí MAP 

rozvoje vzdělávání pro oblast ORP Roudnice. 

 

9. Výsadba stromů ulice „směr Velvary“ 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup stromů a osázení těchto dvou ulic: 

na Velvary a prostřední ulice. 

 

10. Betonová napajedla – Myslivecké sdružení 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup napajedel. 

 

11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza zamítá žádost paní Korousové o odkup části 

obecních pozemků č. 385/3 a č. 382/1. 

 

12. Diskuze 

 

 

zápis vyhotoven dne: 22. 5. 2018 
 
ověření zápisu dne: 23. 5. 2018 
 

vyvěšeno ve vývěsce obce: 24. 5. 2018 
 
vyvěšeno na elektronické desce obce: 24. 5. 2018 
 
sejmuto dne: 4. 6. 2018 


