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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. 5/2020, 

konaného dne 7. 12. 2020 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Příspěvky občanským sdružením – Žádosti na rok 2021   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Bříza z.s 

na rok 2021 v částce 70 000 Kč. Pověřuje starostku k přípravě a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy. Dále zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost o finanční příspěvek za účelem 

pořádání akce na fotbalovém hřišti ku příležitosti oslav výročí založení klubu TJ Sokol 

Bříza z.s., 100 let – finanční plnění bude provedeno dle skutečnosti proti nákladovým 

fakturám. 

 

2. Návrh rozpočtu na rok 2021 – Obec Bříza   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Rozpočet obce Bříza na rok 2021 dle 

závazných ukazatelů. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby 

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

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2021 – MŠ Zvoneček v Bříze 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Rozpočet MŠ Zvoneček v Bříze na rok 

2021 ve výši 300 000 Kč na provozní náklady.  

 

4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2023 MŠ Zvoneček 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na roky 

2022 – 2023 pro MŠ Zvoneček. 

 

5. Zahájení inventarizace 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s plánem inventur a stanovením 

inventarizační komise. 

 

6. TJ Sokol Bříza z.s. – kontrola vyúčtování příspěvků za roky 2019 a 2020 

Usnesení: 
 

7. Zpráva kontrolní a finanční výbor 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s provedenou kontrolou kontrolního 

výboru. Vzhledem k neúčasti p. Galy - předsedy finančního výboru bude zpráva finančního 

výboru přednesena na následujícím zasedání. 

 

8. Veřejnosprávní kontrola v MŠ Zvoneček v Bříze 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s provedenou veřejnoprávní 
kontrolou v MŠ provedenou starostkou obce dne 12. 10. 2020.  
 
9. Výběr dodavatele na sekací traktor 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza provedlo interní podlimitní výběrové řízení na 
vhodného dodavatele sekacího traktoru dle přesně zadaných specifik.  
Po zhodnocení nabídek vybrala dodavatele FarmTechnik, s.r.o. s celkovou cenou         
309 000 Kč bez DPH, 373 890 Kč s DPH. 
 
10. Převod kompetencí – úprava stávajícího stavu 

Usnesení:  
I. Zastupitelstvo obce Bříza stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:  
Na příjmové straně rozpočtu:  
a) neomezené navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto 
prostředky nesmí starostka zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich 
případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo.  
b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové 
příjmy) do výše 1 000 000 Kč. Tyto prostředky nesmí starostka zapojit do výdajů rozpočtu 
kromě účelově určených darů.  
c) neomezené navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u 
rozpočtového zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce 
při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních 
předpisů. Tyto prostředky starostka zapojuje do výdajů.  
Na výdajové straně rozpočtu:  
a) navýšení závazného ukazatele do výše 1 000 000 Kč v období mezi jednotlivými 
zasedání zastupitelstva.  
Tato pravomoc se nevztahuje na závazné ukazatele „příspěvky na provoz“ zřízeným 
příspěvkovým organizacím.  
Navýšení jednoho závazného ukazatele musí být kompenzováno snížením jiného 
závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu, aby rozpočtovým opatřením nedošlo 
ke snížení přebytku nebo ke zvýšení schodku schváleného (upraveného) rozpočtu.  
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6 (kapitálové 
výdaje) u akcí, které byly schváleny zastupitelstvem, ale u kterých je nutné po uskutečnění 
plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s rozpočtovou skladbou.  
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 1 000 000 Kč a to 
jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo řízené 
organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod, dále když 
včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším případům zabránění škod. Dále 
v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných výdajů, kdy schválení rozpočtového 
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.  
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II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
provedeném v kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou. 
 

11. Poskytnutí mimořádné odměny starostce  

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje mimořádnou odměnu starostce ve výši 
dvou měsíčních platů za práce prováděné nad rámec svých povinností, zejména zajištění 
chodu obce v době Covid 19. Zajištění bezplatné desinfekce, roušek, přípravu projektů. 
 

12. Schválení mimořádné odměny ředitelka MŠ, ostatní zaměstnanci obce 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí se schválením odměny ředitelce MŠ ve výši 
20 000 Kč za práce provedené nad rámec svých povinností, a schvaluje účetní, údržbáři a 
VPP odměnu. 
 
13. Upřesnění usnesení – poskytování právních služeb 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí se Smlouvou o poskytování právních služeb 
s finančním plněním paušálně za 12 100 Kč měsíčně. 
 
14. Rozhodnutí SOA (Státní oblastní archiv) 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s rozhodnutím o přestupku, kde obci 
Bříza byla uložena pokuta ve výši 71 000 Kč za chybějící dokumenty z let 1990 – 2013, 
které bývalé vedení obce nepředalo současnému vedení obce i přes několikeré vyzvání. 
Obec se také odvolala proti původnímu rozsudku, kdy nám SOA uložil pokutu ve výši 
150 000 Kč. 
 
15. Žádost o pokácení stromu p. Port 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost p. Porta a povoluje pokácení 
daného stromu v době vegetačního klidu. Majitel provede kácení na vlastní náklady. Při 
kácení budou dodrženy podmínky BOZP. 
 
16. Žádost o pokácení stromu p. Hriňová 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost pí. Hriňové a povoluje pokácení 
daného stromu v době vegetačního klidu. Majitel provede kácení na vlastní náklady. Při 
kácení budou dodrženy podmínky BOZP. 
 
17. Chodníky směr Hospozín – dokončení V. etapa 

 
18. Rekonstrukce dveří – OÚ 1. patro 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k podpisu  Smlouvy o dílo na 
opravu dveří v 1. patře OÚ. Celková cena za dílo 47 200 Kč. 
 
19. Rozpočtové opatření č. 10/2020 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 10/2020. 
 
20. Odstranění části chodníku na cizím pozemku – směr Straškov 

 
21. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s podáním a realizací projektu s názvem 

Změna dokončené stavby - kulturní dům, č.p. 155, k.ú. Bříza v rámci dotačního programu 

MMR Podpora rozvoje regionů 2021. 
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22. Plán rozvoje obce na roky 2021 – 2023 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje Plán rozvoje obce Bříza na roky 2021 - 
2030. 
 

23. Uzavření Příkazní smlouvy – podání žádosti o dotaci 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy a pověřuje 
starostku k podpisu smlouvy. 
 
24. Zvýšení cen odpadů FCC BEC, s.r.o. - uzavření dodatku č. 6 a ceny platné od     

1. 1. 2021 

 

25. Diskuze 

 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 16. 12. 2020  

ověření zápisu dne: 17. 12. 2020 
 
 


