Zápis č. 10/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 18. prosince 2020
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Miroslav Zumr, Radek Palička, Pavel Karásek
Omluveni : Pavel Jarolímek
Hosté : Petr Bezkočka
Začátek : 18:00

Ukončení : 20:00

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

Zahájení
Rozpočet na rok 2021
Plán inventur 2021
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Územní plán – stanovení určeného zastupitele za obec
Vyjádření k připomínkám k PD čp. 10
Oprava kamenných reliéfů
Multifunkční hřiště
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. Zastupitelé po diskuzi bez úpravy návrhu rozpočtu na rok 2021, schvalují vyrovnaný rozpočet
na rok 2021 ve výši 1 907 200,- Kč, závazným ukazatelem jsou paragrafy (6xpro).
3. Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2021 dle přílohy (6x pro).
4. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8/2020, které zastupitelstvo na svém
zasedání dne 18.12.2020 schvaluje (6x pro).
5. Pro změnu územního plánu zastupitelé stanovují zástupce za obec pana Pavla Jarolímka k
jednání s MěÚ Jičín - územním plánování.
6. Zastupitelé se vyjádřili ke studii projektové dokumentace obecního domu čp. 10 od
projektanta Ing. Kopala. Zastupitelé pověřují starostu sepsáním požadavků a návrhů na
změny ve zmíněné dokumentaci a jejich zaslání projektantovi.
7. Starosta navrhl opravu kamenných reliéfů na hřišti U svatých. Zastupitelé toto schvalují za
podmínky využití finanční podpory – dotace, (6x pro). Zastupitelé pověřují starostu dalším
jednání ve zmíněné věci a podáním žádosti o dotaci.
8. Starosta informoval zastupitele o přípravě dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci
na výstavbu multifunkčního hřiště.
9. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
•
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• rozpočet na rok 2021, 6x pro
• oprava kamenných reliéfů, 6x pro
• plán inventur 2021
• rozpočtové opatření č. 8/2020

Příští schůze zastupitelstva bude dne 4.2.2021 od 18:00 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

