
Zápis č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 4. února 2021

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

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 2/2021
3. Informace o proběhlé kontrole hospodaření obce
4. Projektové dokumentace
5. Nové obecní webové stránky
6. Vyhláška o odpadech
7. Dotace
8. Informace z emailu a datové schránky
9. 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. Starosta  navrhl  zastupitelstvu  rozpočtové  opatření  č.  2/2021,  které  zastupitelstvo  na svém
zasedání dne 4.2.2021 schvaluje (6x pro).

3. Starosta  podal  informace  o  proběhlé  kontrole  hospodaření  obce,  která  proběhla  dne
27.1.2021. Kontrola proběhla bez závad a nedostatků.

4. Starosta informoval o připomínkách k projektové dokumentaci obecní budovy čp. 10, které
zaslal  panu Kopalovi.  Dále informoval  o jednání  s  panem projektantem Přibylem ohledně
projektovaného  vodovodního  řádu  z  Jičína  do  Březiny.  U  tohoto  přetrvávají  problémy  s
napojením na řád v Jičíně.

5. Zástupce starosty informoval zastupitele o spuštění nových obecních webových stránek.
6. Starosta podal informaci o navýšení ceny skládkovného komunálního odpadu na úložištích, a

následné zvýšení ceny od svozové společnosti pro obce. Obec bude muset tento rok vytvořit
novou vyhlášku o odpadech. Zastupitele zvažují možnost navýšení ceny za odvoz odpadu od
občanů.

7. Starosta podal  informaci  o podání  žádosti o finanční  dotaci  na opravu dvou pískovcových
reliéfů,  které se nachází  při  silnici  U Svatých.  Z důvodu brzkého naplnění alokace,  nebyla
žádost  přijata.  Dále  starosta  podal  informace  o  podání  žádosti  o  dotaci  na  výstavbu
multifunkčního hřiště.

8. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

•

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• Rozpočtové opatření č. 2/2021 (6x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 3.3.2021 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)



Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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