Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 5.listopadu 2014
Přítomni : Miroslav Janďourek, Pavel Jarolímek, Miroslav Palička, Martin Pilař,
Pavel Šír, Libor Valenta, Miroslav Zumr
Začátek : 18:00

Ukončení : 21:30

Program :
1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Slib nových členů zastupitelstva
3. Volba starosty a zástupce
4. Volba komisí a výborů
5. Různé
1.
2.
3.

4.
5.
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Odstupující starosta zahájil schůzi. Zapisovatelem byl zvolen pan Libor Valenta a
ověřovatel zápisů bude vždy vybrán jeden z přítomných ( 6 pro, 0 proti, 1 zdržel ).
Všech 7 zvolených členů zastupitelstva složilo předepsaný slib a ten následně
stvrdilo svým podpisem.
Starostou obce Březina byl zvolen pan Libor Valenta ( 6 pro, 0 proti, 1 zdržel ).
Zástupcem starosty byl zvolen pan Miroslav Zumr ( 6 pro, 0proti, 1 zdržel ). Oba
funkci přijali. Libor Valenta převzal vedení schůze.
Do kontrolního výboru byli zvoleni : předseda pan Miroslav Janďourek, Zachoval
Zdeněk, Ludovít Kukučka a paní Naděžda Rozkovcová (7xpro).
Do Finančního výboru : předseda pan ing. Pavel Jarolímek, členové pan Miroslav
Palička a pan Martin Pilař (7xpro).
Do inventarizační komise : předseda paní ing. Jitka Peregrínová, členové pan Pavel
Šír, paní Pavlína Zumrová (7xpro).
Pokladní obce byla i nadále jednohlasně zvolena paní Dominika Janďourková.
Příjemcem obecní pošty byla ustanovena paní Dominika Janďourková.
Pověřením za zprávu hřbitova a evidenci hrobů byla ustanovena paní Dominika
Janďourková.
Odměna pro starostu byla zastupiteli stanovena na 11000,-Kč hrubého ( 6 pro, 0
proti, 1 zdržel ).
Odměny zastupitelů zůstávají zachovány – místostarosta 2000,- hrubého,
zastupitelé 300,-Kč hrubého, předsedové fin. a kontr. výboru + 100,-Kč hrubého
(7xpro).
Zastupitelé souhlasí se zvýšením odměny pro účetní na 4705 ,- hrubého měsíčně
(7x pro)
Schůze zastupitelů obce budou přibližně 1x za měsíc
Diskuze o činnosti dosavadního zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje, že schůze bude pokračovat pracovní částí s programem:

1) rozpočtová opatření
2) poplatky
3) záměr o směně pozemku
4) dětské hřiště
1. Zastupitelé souhlasí, aby rozpočtové opatření odsouhlasil starosta a na
následujícím zasedání o tom informoval obecní zastupitelstvo ( 7x pro)
2. Zastupitelé schvalují „Obecně závaznou vyhlášku č.1 /2014“, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od
1.1.2015 (7x pro). V roce 2015 nebude obec vybírat poplatky za odvoz komunálního
odpadu.
3. Zastupitelé schvalují záměr o směně části pozemku č.p. 693/18 o výměře cca 50m 2
za část pozemku č.p. 81/8 o výměře cca 20m 2 za účelem stavby autobusové
čekárny (7xpro).
4. Zastupitelé schvalují podepsání smlouvy s fa. Tewiko s.r.o. o pomoci při žádosti o
finanční podporu z dotačního titulu na rozšíření dětského hřiště (7xpro) a pověřují
starostu dalšími kroky.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
 Volbu zapisovatele a ověřovatele
 Volbu nového starosty a místostarosty
 Volba kontrolního a finančního výboru
 Inventarizační komise
 Odměny starosty, místostarosty a zastupitelů
 Zvýšení odměny pro účetní obce
 Souhlas s rozpočtovým opatřením
 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2014
 Směnu pozemku
 Podpis smlouvy

Příští schůze zastupitelstva bude ve středu 19.11.2014 od 18,00hod

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal : Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Miroslav Zumr

