
Zápis č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 14. října 2020

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

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:15

Program :    
   

1. Zahájení
2. Územní plán
3. Projektová dokumentace vodovod
4. Otevřené zahrady Jičínska
5. Webové stránky obce
6. Informace z emailu a datové schránky
7. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.7/2020. Nikdo nepodal námitku.

2. Pan Pikulsky podal zastupitelstvu návrh na pořízení změny územního plánu. Zastupitelstvo
hlasovalo o pořízení změny územního planu (6x ano). Starosta zajistí zahájení této změny.

3. Zastupitelstvo po shlédnutí návrhu plánu vodovodu uvnitř obce od projektanta pana Přibyla
vzneslo požadavky na rozšíření  vodovodu o čtyři  lokality.  Dále se zastupitele domluvili  na
umístění vodovodního hydrantu v místech křižovatky na návsi.

4. Starosta informoval zastupitele o žádosti „Otevřené zahrady Jičínska – souhlas se zapojením
obce do strategie pro období 2021 – 2027. Zastupitelstvo obce Březina souhlasí se zařazením
svého správního území do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
zájmového území Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska z.s. na období 2021 – 2027.“

5. Místostarosta informoval  zastupitele o nedostatcích v nově vytvářených obecní  webových
stránkách. Po odstranění dodavatelem budou nové stránky spuštěny.

6. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
7. Zastupitelé odsouhlasili pronajmutí obecního domu čp. 10 panu Kulhánkovi po dobu dvou

měsíců, kdy nájem byl stanoven za cenu nákladů spojených s provozem zmíněného domu, (6x
ano)

     

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

•

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• změna územního plánu 6x ano
• pronájem obecního domu 6x ano

Příští schůze zastupitelstva bude dne 11.11.2020 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)



Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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