Zápis č. 9/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 11. listopadu 2020
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Miroslav Zumr, Pavel Jarolímek,
Radek Palička, Pavel Karásek
Omluveni :
Hosté :
Začátek : 18:00

Ukončení :

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

Zahájení
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 7
Návrh rozpočtu na rok 2021
Územní plán
Projektová dokumentace vodovod
Projektová dokumentace obecní dům
Multifunkční hřiště
Otevřené zahrady Jičínska
Webové stránky obce
Dílčí kontrola hospodaření obce
Informace z emailu a datové schránky
Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.8/2020. Nikdo nepodal námitku.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2020 ke dni 26.10.2020.
3. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 7/2020 , které zastupitelstvo na svém
zasedání dne 11.11.2020 schvaluje (7x ano).
4. Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2021. Zastupitelé po diskuzi tento návrh
rozpočtu upravili a schvalují (7x ano).
5. Starosta informoval zastupitele o jednání o územním plánu s paní Žďárskou z MěÚ Jičín,
územní plánování. K tomuto dále uvedl, že byly zahájeny práce na pořízení zprávy o uplatnění
územního plánu Březina za období 6/2016 až 6/2020.
6. Starosta podal informace o jednání s panem Ing. Přibylem, výsledek jednání – společnost
Čepro připravuje smlouvu o napojení budoucího vodovodního řádu do obce Březina na
stávající vodovodní řád.
7. Pan Jarolímek a pan Valenta vznesli připomínky k zaslané studii projektové dokumentace na
rekonstrukci obecního domu čp.10, které starosta přepošle projektantovi panu Kopalovi.
8. Pan Jarolímek informoval zastupitele o stavu procesu vydání stavebního povolení na
multifunkční hřiště. Zastupitelé pověřují starostu podáním žádosti o finanční podporu na
stavbu multifunkčního hřiště po vydání stavebního povolení.
9. Starosta informoval zastupitele o jednání s paní Kabelkovou (otevřené zahrady Jičínska) o
jejich podpoře našich kulturních akcí.
10. Místostarosta informoval zastupitele o problémech se spuštěním nových obecních webových
stránek, spočívajících v získání hesla potřebného pro přepis domény brezina-obec.cz. Věc v
řešení přes poskytovatele domén www.
11. Starosta podal zastupitelstvu informace o proběhlé dílčí kontrole hospodaření obce, kdy
kontrola proběhla bez vážných chyb a nedostatků.
12. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
• rozpočtové opatření č. 6/2020
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• rozpočtové opatření č. 7/2020 (7x ano)
• návrh rozpočtu na rok 2021 (7x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 18.12.2020 od 18:00 hod.

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

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

