
Zápis č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 16. září 2020

Přítomni :    Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Karásek, Pavel Jarolímek, 
                     Radek Palička
Omluveni :  Miroslav Zumr
Hosté :    

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:00

Program :    
   

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č.4/2020
3. Rozpočtové opatření č.5/2020
4. Kontrolní výbor
5. Finanční výbor
6. Informace k projektové dokumentaci na vodovod do obce Březina
7. Informace k projektové dokumentaci na multifunkční hřiště
8. Webové stránky obce
9. Volby do zastupitelstva krajů
10. Informace z emailu a datové schránky
11. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.6/2020. Nikdo nepodal námitku.

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2020 ke dni 24.8.2020. 
3. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č.5/2020 ze dne 4.9.2020. Zastupitelstvo

toto rozpočtové opatření schvaluje (6x ano). Jedná se o jednorázový příspěvek ze státního
rozpočtu do rozpočtu obce ve výši 152.500,- Kč.

4. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 31.8.2020.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.8.2020.
6. Projektant pan Přibyl dodal zastupitelstvu plány hlavního vodovodního řádu uvnitř obce ke

konzultaci a případných námitkám. Zastupitelé tento projekt prostudují a vyjádří se k němu.
Starosta byl přizván ke schůzce spol. Čepro, VOZKA a projektanta Přibyla, za účelem vyřešení
majetkoprávních vztahů a napojení na vodovod z Jičína.

7. Starosta informoval  zastupitele,  že spol.  Linhart  s.r.o.  zaslala  projektovou dokumentaci  na
multifunkční  hřiště. Zastupitelstvo  dále  pověřilo  pana  Jarolímka  o  vyřízení  stavebního
povolení na výstavbu multifunkčního hřiště.

8. Zástupce starosty informoval zastupitele o tom, že dne 17.9.2020 proběhne schůzka s panem
Máchou,  který  bude  prezentovat  nové  webové  stránky  obce.  V  případě,  že  bude  vše  v
pořádku spuštění nových webových stránek proběhne maximálně do jednoho měsíce, možná
dříve. 

9. Starosta podal informace, že přípravy na volby do zastupitelstva krajů jdou dle plánu. Starosta
jmenuje minimální počet členů okrskové volební komise na 3+ zapisovatel. Starosta jmenuje
zapisovatele volební  komise:  Jitku Pilařovou.  Starosta jmenuje  členy volební  komise:  Jitka
Valentová, Naděžda Rozkovcová, Marta Lukavcová. 

10. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
11. Starosta podal informace o připravované akci Guláš 2020, která se má konat dne 28.9.2020. V

případě příznivého vývoje stávající situace s onemocněním Covid 19 se akce uskuteční. 
     



Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

• rozpočtové opatření č. 4/2020
• zápis kontrolního výboru
• zápis finančního výboru

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• rozpočtové opatření č. 5/2020 (6x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude 14.10.2020 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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