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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. 7/2019, 

konaného dne 9. 12. 2019 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Schválení rozpočtu obce Bříza na rok 2020   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje rozpočet obce Bříza na rok 2020 dle 

závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby 

dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní. 

 

2. Schválení rozpočtu MŠ Zvoneček v Bříze na rok 2020   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje rozpočet MŠ Zvoneček na rok 2020 ve výši 

300 000 Kč. Celková částka na provoz bude odesílána na účet MŠ kvartálně.   

 

3. Záměr prodeje pozemku p. č.  st. 260, k.ú. Bříza 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje prodej pozemku p.č. st. 260 dle GP      

262-463/2019 o výměře 124 m2 za cenu 262 Kč/m2, celkem tedy 32 488 Kč + 2 000 Kč za 

přípravu smlouvy a pověřuje starostku k přípravě a podpisu smlouvy. Vklad na KN si vyřídí 

žadatel sám.  

 

4. Vyjádření ke stavbě – uzavření smlouvy – SITEL spol. s r.o. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s výstavbou elektroměrného rozvaděče a 

kabelového vedení mezi rozvaděčem a budoucí rozvodnou skříní. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostku k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě. 

 

5. Studie proveditelnosti a projekt na výstavbu bytů nad MŠ/KD 

 

6. Projekt na rekonstrukci KD 

 

7. Projekt Revitalizace návsi 

 

8. OZV č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje OZV č. 3/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Poplatek za svoz odpadu se od 1. 1. 2020 zvyšuje na                   
550 Kč/rok/osobu. 
 

9. Deratizace 

 

10. Schválení dodavatele – měřiče rychlosti 

 

11. Zahájení inventarizace 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s plánem inventur a stanovením 

inventarizační komise za rok 2019. 

 

12. Rozpočtové opatření č. 7/2019 a 8/2019 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019 a 

schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2019. 

 

13. Zubní pohotovost – poskytnutí dotace na rok 2020, uzavření smlouvy 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost o poskytnutí dotace, kterou poslala 

firma Nuovodent Mělník s.r.o. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Obec poskytne    

25 Kč/osobu. K 1. 1. 2019 byl počet obyvatel s TP v obci 453. Celkem by tedy částka činila 

11 325 Kč. 

 

14. Žádost o závazné stanovisko – povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s pokácením výše uvedených stromů z 

důvodů výstavby chodníků. Majitelka sousedního pozemku byla se situací seznámena a 

souhlasí. 

 

15. Diskuze 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

zápis vyhotoven dne: 18. 12. 2019  

ověření zápisu dne: 19. 12. 2019 
 
 


