
Zápis č. 10/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 7.prosince 2011

Přítomni :  Milan Strouhal, Libor Valenta, Miroslav Zumr, 
                 Naděžda Rozkovcová, Miroslav Janďourek, Miroslav Palička,

         Omluveni : Zdeněk Zachoval
         Hosté: ing.Pavel Jarolímek

Začátek : 18:00 Ukončení : 20:00 
Program :     

1. Územní plán
2.Rozpočet 2012
3.Inventarizace
4.VO a měřič rychlosti
5.Rozpočtové opatření č.2
6.Datové schránky
7.Různé

1. Zastupitelé diskutovali s ing.Jarolímkem o územním plánu z důvodu jeho ukončení do konce 
roku 2015. 

2. Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2012
3. Zastupitelé po diskuzi tento návrh rozpočtu na rok 2012 schválili (6x pro).
4. Zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k provedení inventarizace za rok 2011 (6x pro).
5. Starosta informoval o možnosti získání dotace na veřejné osvětlení a měřič rychlost ve 

spolupráci s fa. TEWIKO systems s.r.o. z Liberce.
6. Zastupitelé schválili spolupráci s fa. TEWIKO systems s.r.o. z Liberce na zpracování 

žádosti pro získání dotace (6x pro). Dále pověřili starostu podpisem smlouvy a následnými 
kroky.

7. Zastupitelstvo schvaluje: podání žádosti o poskytnutí dotace z POV KHK na 
akci “Obnova technické infrastruktury” a potvrzuje, že obec má zajištěné finanční 
prostředky na spolufinancování (6x pro).

8. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 se změnou příjmů ve výši 
56.890,- Kč, změnou výdajů ve výši 128.320,- Kč a změnou financování ve výši 
71.430,- Kč v členění dle přílohy (6x pro).

9. M.Strouhal informoval krocích se smlouvou s přestupkovou komisí na OÚ v Jičíně. 
10. Starosta informoval zastupitele o dopisech z datových schránek.
11. Diskuze.

Usnesení obecního zastupitelstva:

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí, nebo schvaluje :                                  
• rozpočet na rok 2012
• provedení inventarizace za rok 2011 
• spolupráci s fa. TEWIKO systems s.r.o. z Liberce
• podání žádosti o poskytnutí dotace z POV KHK 
• rozpočtové opatření č. 2

Příští schůze zastupitelstva bude ve středu 18.ledna 2012 od 18,00hod
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal : Libor Valenta      Ověřovatel zápisu :  Miroslav Zumr
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