Zápis č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 24. června 2020
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Karásek, Miroslav Zumr, Pavel Jarolímek,
Radek Palička
Omluveni :
Hosté : Mikulsky
Začátek : 19:30

Ukončení : 21:30

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Účetní závěrka za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Projektová dokumentace na budovu obecního úřadu
Informace k projektové dokumentaci na vodovod do obce Březina
Informace k projektové dokumentaci na multifunkční hřiště
Stanoviště tříděného odpadu - sever
Územní plán
Webové stránky obce
Dodavatel el. Energie
Volby do zastupitelstva krajů
Informace z datové schránky a emailu obce
Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.4/2020. Nikdo nepodal námitku.
2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019. (7x pro)
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2020 ke dni 24.6.2020
4. Starosta informoval, že je vyhotoven pasport (zakreslení stávající podoby) budovy nového
obecního úřadu, kterou předložil zastupitelům.
5. Starosta informoval, že stále přetrvává problém ve vlastnických právech spol. Čepro, a to v
místě napojení na Jičínský vodovodní řád.
6. Starosta informoval, že u spol. Linhart s.r.o. je zadáno vyhotovení projektové dokumentace
na multifunkční hřiště.
7. Zastupitelstvo se domluvilo na finální podobě stanoviště na tříděný odpad, kdy starosta obce
poptá zhotovitele.
8. Během zasedání zastupitelstva požádal host pan Mikulski o informace ohledně územního
planu obce Březina. Tyto informace mu byly plně poskytnuty.
9. Místostarosta seznámil zastupitele se dvěma návrhy na inovaci obecních webových stránek.
Zastupitelé jménem místostarosty žádají o zpracování konkrétní podoby webových stránek od
pana Máchy.
10. Starosta informoval zastupitele o spotřebě a vyúčtování elektrické energie všech obecních
odběrných míst. Zastupitelé se dohodli, že v současné době není potřeba měnit dodavatele.
11. Starosta informoval zastupitele o přípravách na volby do zastupitelstva krajů, které se budou
konat na podzim 2020.
12. Starosta podal informace o došlých emailech a datových zpráv.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
• rozpočtové opatření č. 2/2020
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• účetní závěrka za rok 2019 (5x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude 16.9.2020 od 18:30 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

