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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. 4/2021, 

konaného dne 6. 9. 2021 

 

*** VÝPIS USNESENÍ *** 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2021   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje URO č. 4/2021. 

 

2. Žádosti o prořez stromů / Plán údržby zeleně podzim   

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza pověřuje starostku k přípravě plánu prořezů a kácení 

dřevin na podzim. O výsledku bude starostka informovat na nejbližším zastupitelstvu. 

 

3. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno p.č. st. 53/2 

RYDVAL – ELEKTRO s.r.o. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje žádost a pověřuje starostku k podpisu 

smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno k uvedené stavbě k p. č. st. 53/2, k.ú. 

Bříza.  

 

4. Strategický rozvojový plán 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje zadání vypracování Strategického plánu. 

Cena za vypracování plánu je 30 000 Kč.  

 

5. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti p.č. 378/19 – SITEL spol. s r.o. 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se 

společností CETIN a.s. na p.č. 378/19 a pověřuje starostku k podpisu. 

 

6. Zpráva kontrolního a finančního výboru 
Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza bylo seznámeno s provedenou kontrolou kontrolního 

a finančního výboru. 

 

7. BONITA – zakoupení nového herního prvku hřiště / schválení CN 

Usnesení: zastupitelstvo obce Bříza schvaluje nákup nového herního prvku dle CN na 

sestavu UNIVERSAL 4U238KW – 15 v celkové výši 209 257,40 Kč. Pověřuje starostku k 

objednávce a následné proplacení faktury. 
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8. Diskuze 

 Akce do konce roku: 

 Vítání občánků 10. 10. 2021 

 Kateřinská zábava 27. 11. 2021 

 Rozsvícení vánočního stromečku 28. 11. 2021 

 Mikulášská pro děti 11. 12. 2021 

 Turnaj ve stolním tenise 29. 12. 2021 

 Příspěvky sdružení na následující rok podat do konce 10/2021! 

 Nákup dárků prvňáčkům do ZŠ Straškov 

 Závory u železničního přejezdu – zrušení přejezdu v Borečku 

 Prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p. Šarocha 

 smlouva prodloužena do konce 10/2021 – uvedení pozemku do původního stavu 

vč. odstranění provizorního oplocení + konečné terénní úpravy vč. osetí 

 Odpady – změna od roku 2022 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

podpis starostky                                                                          podpis zapisovatele 

 

 

 

zápis vyhotoven dne: 15. 9. 2021  

ověření zápisu dne: 16. 9. 2021 
 
 


