Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 20. května 2020
Přítomni : Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Karásek, Miroslav Zumr, Pavel Jarolímek
Omluveni : Libor Valenta, Radek Palička
Hosté :
Začátek : 19:30

Ukončení : 21:30

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Závěrečný účet za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Finanční výbor
Projektová dokumentace na budovu obecního úřadu
Informace k projektové dokumentaci na vodovod do obce Březina
Informace k projektové dokumentaci na multifunkční hřiště
Plánování Severní části, stanoviště tříděného odpadu
Dětský den
Informace z datové schránky a emailu obce
Různé

1. Zástupce starosty přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z
minulého zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.3/2020. Nikdo nepodal
námitku.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Březina za rok 2019 s vyjádřením: souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2019 bez výhrad a současně schvaluje převod
hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 685.260,- Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období (5x pro).
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2020 ke dni 1.5.2020
4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.4.2020.
5. Zástupce starosty informoval zastupitele o podepsané smlouvě na vyhotovení projektové
dokumentace k budově nového obecního úřadu čp. 10.
6. Zástupce starosty podal zastupitelům informace o stavu projektové dokumentace na vodovod
do Březiny, kdy bylo hovořeno s projektantem, který uvedl, že má přislíbené všechny dotčené
vlastníky všech pozemků. Jediný problém je u spol. Čepro, kde nejsou vyřešeny vlastnické
vztahy přípojky vodovodu k BČS Kontakt na obchvatu Jičína. Dále uvedl, že v červnu bude po
Březině geodet vyměřovat body pro vodovod.
7. Zástupce starosty podal informace o třech nabídkách na vyhotovení projektové dokumentace
na multifunkční hřiště. Jako nejvýhodnější byla vybrána spol. Linhart s.r.o. (5x pro)
8. Zástupce starosty informoval zastupitele o proběhlém jednání s paní Žežulkovou, kdy paní
Žežulková předložila podklady k plánovanému rozparcelování pozemku. Paní Žežulkové bylo
sděleno, že je třeba v daném pozemku zachovat komunikace, která je zanesena do územního
plánu obce. Proti samotnému rozvržení stavebních parcel není námitek. Dále proběhla
diskuze o stanovišti na tříděný odpad ve střední části obce. Zástupce starosty k tomuto podal
zastupitelům informace, že majitelka dotčeného pozemku paní Valentová souhlasí s
výstavbou zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad. O samotné podobě se vedla
diskuze, kdy na příští schůzi bude stanovena finální podoba stanoviště na tříděný odpad.
9. Zástupce starosty podal informace, že dne 30.5.2020 by se měl konat na hřišti U svatých
dětský den, kdy však k přihlédnutí k současnému rozvolňování vládních opatření se dětský
den přesune na jiný termín a to na konec prázdnin. Přesný termín stanoví zastupitelstvo na
příští schůzi.

10. Zástupce starosty podal informace o došlých emailech a datových zpráv.
11. Zástupce starosty podal zastupitelům informace o proběhlé schůzce s panem Máchou, která
se týkala nových webových stránek pro obec Březinu, kdy je potřeba předělat nebo nahradit
současné zastaralé webové stránky obce. Zástupce starosty projedná podmínky se stávajícím
poskytovatelem webových stránek, kdy na příští schůzi zastupitelé vyberou předělání
webových stránek od stávající poskytovatele nebo zda bude osloven pan Mácha.
Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
• rozpočtové opatření č. 1/2020
• zápis z jednání finančního výboru
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• závěrečný účet za rok 2019 (5x ano)
• projektová dokumentace spol. Linhart s.r.o. (5x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude 24.6.2020 od 19:30 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)
Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

