ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2020 ze dne 09. 03. 2020

Přítomni: Oppl, Šebek, Zdražil, Breburdová, Schulzová
Omluveni: Dvořák, Michálková
Ověřovatele zápisu: Schulzová, Šebek
Jednání zahájeno: 18.30 hod.
Starosta obce Augustin Oppl přivítal přítomné. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno v
souladu se zákonem, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a tak je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Ověřovatele zápisu určil paní Schulzovou a pana Šebka,
zapisovatelem pí. Breburdovou.
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu zasedání
Revokace usnesení č. 4/11/2019 ze dne 9. 12. 2019
Aktualizace strategického plánu MAP do roku 2023
Schválení výroční zprávy MŠ Pohádka
Kritéria přijetí žáků do MŠ Pohádka pro školní rok 2020/2021
Návrh vyřazení hmotného majetku obce Březí
Informace ke kontrole hospodaření obce za rok 2019
Informace starosty a další případné podněty a návrhy došlé po zveřejnění
konání zasedání

Žádný další bod k projednání nebyl od zastupitelů navržen.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 1/3/2020
ZO schvaluje návrh na ověřovatele zápisu pí. Schulzovou a p. Šebka a zapisovatele pí.
Breburdovou.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl schválen.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 2/3/2020
ZO bere na vědomí a souhlasí s programem zasedání
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Program byl schválen.
Dne 9. 12. 2019 schválilo ZO Březí předložený rozpočet obce Březí na rok 2020
v paragrafovém znění jako rozpočet schodkový. Vzhledem k chybějící informaci o krytí
rozpočtu starosta obce navrhuje revokaci usnesení č. 4/11/2019.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 3/3/2020
ZO souhlasí s revokací usnesení č. 4/11/2019 schvaluje rozpočet na rok 2020 jako rozpočet
schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku z minulého roku.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0

Revokace usnesení č. 4/11/2019 byla schválena.
Kancelář obecního úřadu obdržela výzvu k aktualizaci Strategického rámce do roku 2023,
který obsahuje investiční záměry dle jednotlivých priorit, které se váží na cíle MAP. Starosta
navrhl do výzvy zařadit rozšíření MŠ a stavbu ZŠ.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 4/3/2020
ZO souhlasí s navrženou aktualizací Strategického rámce do roku 2023, který obsahuje
investiční záměry dle jednotlivých priorit, které se váží na cíle MAP.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Aktualizace strategického rámce MAP do roku 2023 byla schválena.
Paní ředitelka předložila obci Výroční zprávu MŠ Pohádka, příspěvková organizace. Ekonom
obce upozornil na skutečnost, že je třeba nejprve zkontrolovat hospodaření MŠ Pohádka,
příspěvková organizace a následně schválit Výroční zprávu daného subjektu.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 5/3/2020
ZO obce bere na vědomí upozornění ekonoma obce Březí a schválení Výroční zprávy MŠ
Pohádka, příspěvková organizace odkládá na příští schůzi ZO.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Schválení Výroční zprávy MŠ Pohádka, příspěvková organizace bylo odloženo na následnou
schůzi ZO Březí.
Kancelář obce Březí obdržela z MŠ Pohádka, příspěvková organizace Kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2020/2021. Do MŠ Pohádka,
příspěvková organizace se k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku
2020/2021 přijímají děti v tomto pořadí:
1. S trvalým pobytem dítěte v obci Březí a to v pořadí:
1a) Dítě, které dovrší věk pro povinnou předškolní docházku v souladu
se zákonem č.
561/2004 v platném znění (děti, které v období 1. 9. 2020 – 31. 8.
2021 dovrší 5
let věku a děti starší).
1b) Děti, které do 31. 8. 2020 dovrší nejméně 4 let.
1c) Děti, které do 31. 8. 2020 dovrší nejméně 3 let.
Počet přijímaných dětí pro školní rok 2020/2021 je stanoven do celkového počtu dětí pro výše
uvedený školní rok v MŠ Pohádka, tj. 21 dětí (MŠ Pohádka, příspěvková organizace přijme
max. 6 dětí, splňující daná kritéria).
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 6/3/2020
ZO obce souhlasí s Kritérii MŠ Pohádka, příspěvková organizace pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání s docházkou od školního roku 2020/2021. Počet přijímaných dětí
pro školní rok 2020/2021 je stanoven do celkového počtu dětí pro výše uvedený školní rok
v MŠ Pohádka, tj. 21 dětí (MŠ Pohádka, příspěvková organizace přijme max. 6 dětí, splňující
daná kritéria).
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Kritéria MŠ Pohádka, příspěvková organizace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
s docházkou od školního roku 2020/2021 byla schválena.
Na základě provedené inventury obce Březí navrhuje inventarizační komise vyřadit
následující majetek z hmotného majetku obce Březí:
Inv. č. 1-00000049 Ohřívač vody, který byl do majetku obce zařazen 31. 03. 2016, účetní
cena: 2 465,- Kč

Inv. č. DHMs0016 Vybavení dětského hřiště, které bylo do majetku obce zařazeno 14. 08.
2008, účetní cena: 102 816,- Kč.
Majetek doporučení k vyřazení je již poničený a nefunkční.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 7/3/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem inventarizační komise pro vyřazení navrženého
majetku obce a pověřuje ekonoma obce p. Zdražila k přípravě potřebných formulářů na
vyřazení uvedeného majetku.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Vyražení hmotného majetku pod inventarizačními čísly: 1-00000049 a DHMs0016 bylo
schváleno.
Starosta obce Březí informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že dne 20. 02. 2020 proběhla
kontrola přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2019 Krajským úřadem Středočeského
kraje, odborem interního auditu a kontroly. Dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Březí za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků
zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 8/3/2020
ZO bere informace o kontrole přezkoumání hospodaření obce Březí za rok 2019 na vědomí.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Starosta obce Březí, p. Oppl informoval zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci vrat na obecním hřbitově.
V současné době se vyhodnocuje žádost o dotaci na rekonstrukci rybníků v obci Březí.
K jejímu vyhodnocení by mělo dojít do 15. dubna 2020. Následně bude žádost předána do
příslušné rady k bodovému hodnocení, celkový výsledek by měl být k dispozici během června
2020.
Kancelář obecního úřadu obdržela podnět p. Buriana, kde p. Burian navrhuje, aby ulice
Hlavní, Jana Nepomuckého a Prostřední (případně až ulice Na Průhoně) byly vedené jako
jednosměrné. Z důvodu zvýšení bezpečnosti na těchto ulicích a následně by zde mohl být
vystavěn plnohodnotný chodník. Navrhuje zachovat směr autobusů. Tedy vjezd do obce Březí
ulicí Na Průhoně a výjezd Hlavní. Vzhledem k rychlosti, kterou zde projíždí obyvatelé
ostatních obcí, není možné ulice udělat jednosměrné, více by se tím zvýšila rychlost jízdy a
byla by vysokou měrou ohrožena už tak alarmující dopravní bezpečnost v obci Březí.
Jmenované ulice jsou navíc majetkem Středočeského kraje. Starosta ve stejném znění odpoví
p. Burianovi.
Usnesení zastupitelstva obce Březí č. 9/3/2020
ZO obce bere informace starosty na vědomí.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Jednání ukončeno: 19.40 hod.
Zapisovatel: Petra Breburdová
Ověřovatelé: Květa Schulzová
Ing. Václav Šebek

Augustin Oppl – starosta

