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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. 2/2021, 

konaného dne 26. 4. 2021 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Rozpočtové opatření č. 2/2021   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 2/2021. 

 

2. Žádost o odkoupení pozemku p. Chramostová   

Starostka informovala zastupitele, že paní Chramostová podala žádost o odkoupení 

pozemku p.č. 135 (stavba občanského vybavení) o výměře 16 m2. 

Výše uvedené prostory by využila ke zřízení logopedické poradny… 

 

Po ukončení diskuze starostka konstatovala, že samotná stavba na pozemku p.č. 135 

není ve vlastnictví obce, nýbrž vlastníkem je firma Astur Straškov a.s. a je nutné, aby 

žadatelka nejprve prověřila majetkoprávní vztahy a zjistila, zda majitel budovy uvažuje o 

prodeji. 

Nicméně není záměrem obce Bříza odprodávat pozemky v jejím vlastnictví. 

 

Usnesení: Bez hlasování 

 

3. Žádost o uzavření MŠ v době letních prázdnin 2021 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s uzavřením MŠ na 5 týdnů v termínu     

od 12. 7. do 13. 8. 2021. Provoz MŠ bude opětovně zahájen dne 16. 8. 2021.  

 

4. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene RYDVAL ELEKTRO s.r.o. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. 

 

5. Žádost o povolení kácení stromu p. Tymichová 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s pokácením 1 ks vzrostlého akátu na 

pozemku žadatelky. Bude provedeno žadatelkou tak, aby nebyly ohroženy osoby a okolní 

stavby. 

 

6. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
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Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza souhlasí s žádostí Linky bezpečí, poskytne podporu 

ve výši 3 000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy a financování. 

 

7. Směrnice vedení pokladny 
Usnesení: zastupitelstvu na vědomí – bez hlasování  

 

8. Zadání výběrového řízení – zhotovitel rekonstrukce KD 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno se situací a souhlasí s vypsáním 

výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce kulturního domu. Pověřuje starostku k 

zajištění VŘ dle domluvených kritérií. 

 

9. Diskuze 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 5. 5. 2021  

ověření zápisu dne: 6. 5. 2021 
 
 


