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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. 2/2019, 

konaného dne 25. 3. 2019 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. MŠ Žádost o převod peněz do rezervního fondu 

 

2. MŠ Žádost o povolení uzavření MŠ v době letních prázdnin   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje uzavření MŠ na 5 pracovních týdnů v 

termínu od 8. 7. 2019 do 9. 8. 2019.   

 

3. Schválení dodavatele na zpracování PD - Chodníky V. etapa (směr Hospozín) 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza posoudilo předložené tři cenové nabídky na 

zpracování projektové dokumentace. Na základě zhodnocení všech kritérií schvaluje 

nejlevnější CN pana Ing. Jiřího Koudelky v částce 223 000 Kč bez DPH, pověřuje OÚ k 

přípravě nezbytných dokumentů a starostku k podpisu smlouvy o dílo. O průběhu výběru 

dodavatele bude předsedou kontrolního výboru sepsán protokol o výběru vhodného 

dodavatele.  

 

4. Schválení záměru pronájmu pozemku 338/1 - hřiště 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno se situací ohledně staré smlouvy 

mezi Obcí Bříza a TJ Sokol Bříza z.s. Zastupitelstvo sdělilo starostce své připomínky, 

které starostka nechá zapracovat do smlouvy a bude znovu předložen návrh smlouvy. 

 

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 1/2019. 

 

6. Prořez stromů na obecních pozemcích 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje místostarostu a kontrolní výbor, aby do 

následujícího zasedání zastupitelstva obce připravil přehled rizikové zeleně v obci. 

 

7. Žádost Mysliveckého sdružení Bříza o nákup napajedel pro zvěř 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup 3 ks napajedel pro zvěř. 
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8. Schválení CN na dokončení závlahy na hřišti 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza posoudilo předložené tři cenové nabídky. Na základě 

zhodnocení všech kritérií schvaluje nejlevnější CN ECO AQUA Solution s.r.o. v částce 

298.939,99 Kč vč. DPH a pověřuje OÚ k přípravě nezbytných dokumentů a starostku k 

podpisu smlouvy o dílo. O průběhu výběru dodavatele bude předsedou kontrolního výboru 

sepsán protokol o výběru vhodného dodavatele. 

 

9. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 3. 4. 2019  

ověření zápisu dne: 4. 4. 2019 

 
 
 
Alexander Kodýtek 
 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 4. 4. 2019 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 4. 4. 2019 

sejmuto: 15. 4. 2019 


