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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. 3/2018, 

konaného dne 26. 6. 2018 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 19:00 hodin 

přítomni: Černosta, Gala, Huja, Procházková 

omluveni: Čutíková, Šindelářová 

neomluveni: Drobný 

počet přítomných občanů: 3 

 

 Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně v termínu vyvěšeno 

 Zasedání zastupitelstva obce řízeno starostkou obce paní Jitkou Procházkovou 

 Zasedání zastupitelstva obce je usnášení schopné  přítomna nadpoloviční 

většina 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. Schválení počtu zastupitelů v novém volebním období 

2. Veřejné osvětlení nabídka 

3. Chodníky IV. etapa 
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4. Rete Internet – žádost o povolení umístění stavby nadzemního vedení 

5. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ 

6. Diskuze 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje doplněný program jednání.  

 

1. Schválení počtu zastupitelů v novém volebním období 

Starostka informovala, že dle Zákona o obcích musí zastupitelstvo obce stanovit počet 

členů zastupitelstva v novém volebním období nejpozději 85 dnů před konáním voleb. Při 

počtu do 500 obyvatel se stanovuje počet na 5 - 15 členů.  

 

Starostka tedy navrhla, aby počet zastupitelů v následujícím volebním období byl 

ponechán stejný jako doposud. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza stanovuje stejný počet zastupitelů v novém volebním 

období, tj. 7 členů. 

 

2. Veřejné osvětlení nabídka  

Starostka navrhla zastupitelstvu, aby tento bod jednání nebyl v dané chvíli projednáván, 

protože se nepodařilo zajistit potřebný počet cenových nabídek od dodavatelů na 

zhotovení VO. 

 

Tento bod jednání bude řešen na následujícím zasedání zastupitelstva obce.  

 

3. Chodníky IV. etapa 

Starostka informovala, že jsme dne 25. 6. 2018 převzali od zhotovitele nově vybudované a 

zrekonstruované chodníky. Obzvláště připomněla, jak důležité bylo z hlediska bezpečnosti 

zrealizovat úsek komunikace pro pěší od Památného stromu k vlakové zastávce.  

Jednalo se o rozsáhlejší projekt, kde bylo nutné na některých místech řešit zjištěné 

skutečnosti a provést tak úpravy oproti projektové dokumentaci.  

Po domluvě s dodavatelem stavby byly řešeny práce, které byly nad rámec Smlouvy o 

dílo.  

Jednalo se zejména o rozšíření některých vjezdů, zřízení odvodňovacích žlábků, 

zhotovení 2 ks nových lamp u vlakové zastávky, které bylo nutné vyměnit, protože 

stávající byly v nepoužitelném stavu.  

Celková výše víceprací činí 101.737,22 Kč bez DPH.  

 

Po rekapitulaci stavebních činností a ukončení diskuze vyzvala starostka přítomné 

zastupitele k hlasování. 
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Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje předložený soupis víceprací (Objednávka 

č. 2018/14) a souhlasí s jejich financováním. 

 

4. Rete Internet – žádost o povolení umístění stavby nadzemního vedení    

Starostka informovala, že firma RETE Internet, s.r.o. si podala písemnou žádost o 

povolení umístění stavby nadzemního vedení. 

Dodavatelská firma navrhuje vybudování nadzemního vedení z optického mikrokabelu  

rychlejší přístup k síti internetu a kabelové televizi.  

Jelikož obci nebyla předložena projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení 

vydaná stavebním úřadem v Roudnici nad Labem, navrhla starostka tuto žádost prozatím 

odložit a vrátit se k ní na zastupitelstvu obce až po předložení potřebných vyjádření. 

 
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí, že žádost o povolení umístění 

stavby nadzemního vedení firmy RETE Internet bude projednáno až po předložení 

veškerých potřebných vyjádření. 

 

5. Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ 

Paní ředitelka podala písemnou žádost o povolení udělení výjimky z počtu dětí 24+2 v MŠ. 

Jedná se o každoroční povolení o navýšení počtu dětí v MŠ. 

 

Starostka poté vyzvala přítomné zastupitele k hlasování. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ na 24+2. 

 

6. Diskuze 

 Kontejnery na tříděný odpad - došlo k rozšíření kontejnerů na tříděný odpad, byly 

dodělány stání pod kontejnery u obchodu a u KD.  

 Hasičárna – oprava fasády byla dokončena, ještě čekám na dodání znaku. Kaplička 

je před dokončením. V tuto chvíli čekáme na dodání barvy. Poté bude zahájena 

práce na opravě studny a autobusové zastávky.  

 Napajedla pro myslivce jsou již také připravena zde na dvoře OÚ a myslivci si je 

mohou umístit do krajiny. 

 V současné chvíli jsou prováděny opravy na elektrických rozvodech na všech 

obecních budovách. Zejména v kulturním domě byly v minulosti při rekonstrukci 

provedeny špatně a budou se muset odstranit nedostatky. 

 AKCE: Dětský den a Hurá na prázdniny – 30. 6. 2018 

 

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

zasedání zastupitelstva. 

 

Do diskuze se nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem přítomným a 

ukončila zasedání zastupitelstva. 
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Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

  podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 3. 7. 2018  

 

ověření zápisu dne: 4. 7. 2018 
 
 
 
ing. Luboš Černosta 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 4. 7. 2018 

 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 4. 7. 2018 

 

sejmuto dne: 23. 7. 2018 

 

 


