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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. 5/2019, 

konaného dne 2. 9. 2019 

 

místo konání: Obecní úřad v Bříze 

čas konání: 18:30 – 19:41 hodin 

přítomni: Fiala, Gala, Huja, Láska, Procházková, Tesař 

omluveni: Kodýtek 

neomluveni:  

počet přítomných občanů: 6 

 

 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. Lásku 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.  

 

1.  Veřejnoprávní smlouva přestupky MěÚ Roudnice n. L. 

2.  Žádost o uvolnění prostředků z rezervního fondu MŠ 

3.  Schválení nákupu houpaček na dětská hřiště 2 ks 

4.  Bezpečnostní situace na silnicích v obci – nákup měřičů rychlosti 
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5.  Projekt na rekonstrukci KD, Projekt na výstavbu bytů nad MŠ 

6.  Střecha garáž – vazníky, plechová krytina, vrata, elektrika 

7.  Žádosti o prořez stromů 

8.  Žádost dopravní situace 

9.  Žádost o prodej části pozemku p.č. 390, k.ú. Bříza 

10.  Projednání stížnosti 

11.  Odměna 

12.  Žádost TJ Sokol Bříza z.s.  

13.  Diskuze 

 

Starostka nechala hlasovat o schválení programu jednání. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje navržený program jednání.  

 

1. Veřejnoprávní smlouva přestupky MěÚ Roudnice n. L. 

Starostka připomněla, že tuto záležitost jsme již projednávali na zastupitelstvu obce dne 

28. 5. 2019 v bodě č. 6. Jedná se o ukončení staré smlouvy o zajištění přestupkové 

agendy a uzavření nové smlouvy s Roudnicí n. L.  

Roudnice již tuto záležitost projednávala s Krajským úřadem, který bude smlouvy 

schvalovat, a chtějí, aby obce měli stejné znění usnesení. 

Z výše uvedeného důvodu je opětovně projednáváno na zastupitelstvu obce. 

 

Po předložení návrhu smlouvy nechala starostka hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza rozhodlo o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem 

Roudnice nad Labem o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků od 1. 1. 2020, jejíž 

součástí je dohoda o ukončení platnosti stávající smlouvy k 31. 12. 2019, s úhradou 

nákladů ve výši 2.000 Kč za přestupek dle předloženého návrhu.  

 

2. Žádost o uvolnění prostředků z rezervního fondu MŠ   

Starostka oznámila, že paní ředitelka MŠ si podala písemnou žádost o uvolnění peněz z 

rezervního fondu v částce 16.500,37 Kč na zakoupení dvou kusů nových koberců do 

herny MŠ.  

 

Po projednání žádosti požádala starostka zastupitele o hlasování. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje čerpání peněz z rezervního fondu v částce 

16.500,37 Kč na úhradu nákladů na nákup 2 ks koberců do herny MŠ.   
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3. Schválení nákupu houpaček na dětská hřiště 2 ks 

Starostka sdělila, že houpačky u krámu a na fotbalovém hřišti jsou již v havarijním stavu a 

při revizi nám bylo zakázáno používání z důvodu bezpečnosti dětí. Dřevěná konstrukce je 

již vyhnilá a houpadla/sedátka prohnutá.  

Celková rekonstrukce houpaček není už výhodná. Minulý rok byly na zařízeních 

provedeny jiné dílčí opravy, ale na jiném místě se opět objevují další.  

V budoucnu bude nutné uvažovat o vybudování nových dětských hřišť.  

Obecní zaměstnanci provedou demontáž stávajících starých houpaček, montáž a dodávka 

nových houpaček bude provádět firma BONITA. 

 

Poté starostka požádala zastupitele o schválení nákupu dvou nových kovových 

dvouhoupaček. 

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup 2 ks houpaček v částce    

60.954,96 Kč.  

 

4. Bezpečnostní situace na silnicích v obci – nákup měřičů rychlosti 

Starostka sdělila, že tento bod programu jednání bude spojen s bodem č. 8 – žádostí       
p. Kolaříka. 
Starostka zrekapitulovala dopravní situaci v obci, která nás trápí již delší dobu. Jedná se 
především o rychlost projíždějících vozidel… 
Vedení obce mělo schůzku s vedoucí Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a 
s dopravním inspektorem Policie České republiky za účelem zvýšení bezpečnosti provozu 
v obci. Projednávána byla dopravní opatření v místě křížení silnic na návsi a příjezdy do 
obce z krajských silnic. 
Důvodem dopravních opatření je především zvýšení bezpečnosti chodců a dalších 
účastníků silničního provozu. 
S dotčenými orgány bude i nadále jednáno ohledně finální podoby dopravních úprav a 
taktéž způsobu financování. 
Projednávána byla také možnost umístění měřičů rychlosti popř. umístění 
„zpomalovacího“ semaforu. Na následujícím zasedání zastupitelstva obce budou 
předloženy CN dodavatelů. 
Omezení rychlosti na krajských silnicích není možné bez předchozího schválení vlastníka 
komunikace, PČR DI a příslušného stavebního úřadu – odboru dopravy. Obec nemůže 
samovolně regulovat rychlost v obci na silnici II. a III. třídy. 
 
Návrh řešení na omezení rychlosti byl zamítnut v plném rozsahu. 

a) Instalace zpomalovacích prahů 
b) Zavedení obytné zóny 
c) Omezení rychlosti na 30 km/h  

 
Po ukončení rozpravy a diskuze starostka oznámila, že tímto bodem jednání se budeme i 
nadále zabývat na následujícím zasedání zastupitelstva obce. 
 

5. Projekt na rekonstrukci KD, Projekt na výstavbu bytů nad MŠ 

Starostka oznámila, že vzhledem k plánované obnově KD, by bylo vhodné vyřadit staré 
projekty na rekonstrukci KD, které byly zpracovány již v roce 2009 a podle kterých se daná 
oprava nebude již realizovat.  
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První projekt se týkal úpravy KD v částce 95.200 Kč a druhý na úpravu okolí KD a 
sportoviště v částce 138.994 Kč. 
 
Dále starostka požádala o schválení zadání nového projektu na rekonstrukci KD a 
vybudování bytů v prvním patře nad MŠ.  
Oslovena byla firma Baube, která by v dohledné době měla předložit CN na zhotovení 
projektové dokumentace. 
Po obdržení CN bude projednáváno na následujícím zastupitelstvu obce.  
 
Po sdělení záměru nechala starostka hlasovat. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje vyřazení „Projektu na úpravu KD“ za    

95.200 Kč a „Projekt na úpravu okolí KD a sportoviště“ za 138.994 Kč. 

 

6. Střecha garáž – vazníky, plechová krytina, vrata, elektrika 

Starostka připomněla, že zhotovení vazníků na garáži při budově OÚ měla realizovat firma 
Lusta dle CN ze dne 13. 11. 2017. 
Z důvodů pracovního vytížení není firma Lusta schopna v nejbližším období zajistit montáž 
vazníků. 
V návaznosti na další stavební práce starostka oslovila p. Macha, který nabídl montáž 
vazníků na garáži za stejnou cenu, jako byla nabídka od firmy Lusta.  
 
Po předložení nabídky starostka zastupitelstvo o hlasování a dále připomněla, že po 
dokončení montáže vazníků bude objednána plechová krytina, vrata a elektrikářské práce. 
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s montáží vazníků panem Machem ve 

stejné ceně, jako byla cenová nabídka firmy Lusta ze dne 13. 11. 2017 v částce     

56.003,90 Kč, která bude ponížena o materiál, který byl hrazen ze strany obce. 

 

7. Žádosti o prořez stromů 

Starostka seznámila zastupitelstvo se žádostmi, které se týkají kácení a prořezu stromů 

v intravilánu obce.  

 

a) pí. Schenková – žádost o prořez lip u domu čp. 83 

b) p. Salač – žádost o pokácení 3 ks bříz před domem čp. 96 (stromy jsou na 

soukromém pozemku ve vlastnictví p. Salače – náhradní výsadba 

c) p. Demeter – prořez ořešáků na Vrškách 

 

Po ukončení diskuze nechala starostka hlasovat.  

 

Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s žádostmi. Vyhovuje panu 

Salačovi, který odstranění provede na své náklady a vysadí 3 ks nových bříz na 

obdobném místě. Ostatní prořezy stromů budou provedeny dle připravované studie a 

plánu ošetření stromů dle doporučení odborníků. 
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8. Žádost dopravní situace   

 projednáváno v bodě č. 4  

 

9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 390, k.ú. Bříza 

Starostka sdělila, že jsme obdrželi písemnou žádost pana Lidického na odprodej části 
pozemku, který se nachází pod jeho domem. 
Část pozemku p.č. 390 je historicky součástí daného domu a na skutečnost o vlastnických 
poměrech se přišlo při zaměření skutečného provedení – převod na nového vlastníka. 
Ten samý problém byl zjištěn také u sousedního domu ve vlastnictví p. Březiny. 
 
Poté starostka navrhla zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku a vyzvala 
k hlasování.  
 
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Záměr prodeje pozemku pod zastavěnou 

částí a pověřuje starostku ke zveřejnění záměru dle předloženého GP č. 246-120/2018. 

Celkem se jedná o 25 m2. 

 

10. Projednání stížnosti 

Starostka se opětovně vrátila ke stížnosti pí. Hubínkové ohledně výskytu hlodavců v okolí 
svého pozemku… 
Paní Hubínková po odeslání odpovědi obce znovu rozeslala podněty na projednání na 
KHS a Veterinární správu. Z tohoto důvodu byla starostka opět kontaktována KHS a VS a 
byla přizvána k účasti na provedené neohlášené kontrole.  
Při obou namátkových kontrolách byla starostka účastníkem prohlídky. Dne 26. 8. 2019 
nám byl doručen dopis, kde dotčené orgány opět postupují danou záležitost k projednání 
na zastupitelstvo obce.  
 
Poté starostka předložila protokol o kontrole z KHS, kde nebylo opět shledáno žádné 
pochybení, a po ukončení diskuze požádala zastupitele o hlasování. 
  
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce znovu projednalo situaci ohledně stížnosti. KHS provede 

koncem září kontrolu přímo v nemovitosti stěžovatelky, aby se zjistila situace i na jejím 

pozemku. Pan Pešek byl znovu starostkou obce na situaci upozorněn. 

 

11. Odměna 

Místostarosta obce požádal zastupitele, o udělení mimořádné odměny paní starostce za 
práce nad rámec svých povinností, zejména při zastupování paní účetní v době své 
nepřítomnosti, zejména vedení pokladny, vybírání poplatků od občanů. A dále pak za 
přípravu projektů, kulturních a společenských akcí. 
 
Po ukončení diskuze požádala starostka zastupitele o hlasování. 
  
Výsledek hlasování:     pro: 4     proti: 0     zdržel se: 2 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje mimořádnou odměnu starostce ve výši 

dvou měsíčních platů za práce prováděné nad rámec svých povinností od ledna do této 

chvíle z důvodů dlouhodobé nemoci paní účetní – vedení pokladny, vybírání poplatků, 

evidence obyvatel. A dále pak přípravu a realizaci obecních akcí. 
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12. Žádost TJ Sokol Bříza z.s. 

TJ Sokol Bříza z.s. si podal písemnou žádost o udělení mimořádné zálohy na úhradu 
revitalizace hrací plochy. Tuto revitalizaci si hradí TJ Sokol sám z vlastního účtu a žádá z 
důvodu, aby dané práce byly provedeny ještě v tomto roce.  
TJ Sokol žádá o zálohu ve výši 35 000 Kč. O tuto částku by byl ponížen příspěvek na rok 
2020. 
 
Po ukončení diskuze vyzvala starostka zastupitele k hlasování.  
  
Výsledek hlasování:     pro: 6     proti: 0     zdržel se: 0 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje mimořádnou zálohu pro TJ Sokol Bříza z.s. 

na úhradu revitalizace hrací plochy ve výši 35.000 Kč. O tuto částku bude příspěvek na 

provoz na rok 2020 ponížen, tudíž nebudou vyplaceny žádné peníze navíc.  

Zastupitelstvo obce Bříza také schvaluje úpravu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4 

v částce 35.000 Kč. 

 

13. Diskuze 

-  Vklad na katastru Astur proveden 

- Pozemek pod chodníky p. Suchý – věcné břemeno (vyřizuje se) 

- Nádoby na použité oleje 2 ks 

- Čipování psů - 14. 9. od 8h 

- Letní kino 14. 9. 

- Vítání občánků 13. 10. od 15h 

- Kateřinská zábava 23. 11. 2019 

 

 

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

zasedání zastupitelstva obce Bříza. 

 

Do rozpravy se poté již nikdo další nepřihlásil, proto starostka obce poděkovala všem 

přítomným a ukončila zasedání zastupitelstva. 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:41 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 10. 9. 2019  

ověření zápisu dne: 11. 9. 2019 
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Ing. Karel Láska 
 
 
 
 
Petr Gala 

 
 
 
vyvěšeno ve vývěsce obce: 12. 9. 2019 

vyvěšeno na elektronické desce obce: 12. 9. 2019 

sejmuto: 30. 9. 2019 


