Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 21. dubna 2021
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Karásek, Pavel Jarolímek
Omluveni : Radek Palička, Miroslav Zumr
Hosté :
Začátek : 18:00

Ukončení : 19:20

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

Zahájení
Závěrečný účet za rok 2020
Odpadové hospodářství
Revitalizace návsi
Statika obecního domu čp. 10
Územní plán obce
Čarodějnice
Sochy a jejich obnova
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.3/2021. Nikdo nepodal námitku.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Březina za rok 2020 s vyjádřením: souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad a současně schvaluje převod
hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 685.260,- Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období (5x pro).
3. Zastupitelé diskutovali o nových možnostech odpadovém hospodářství obce. Dále se dohodli
o zakoupení dvou nových kontejnerů na směsný odpad ke hřbitovu.
4. Zastupitelstvo pověřuje starostu k zajištění návrhu na úpravu obecních veřejných ploch
ohledně revitalizace veřejné zeleně.
5. Zastupitel pan Jarolímek na žádost projektanta Ing. Kopala vypracoval odpovědi ohledně
statiky obecního domu čp.10.
6. Zastupitel pan Jarolímek informoval zastupitelstvo o stavu prací na územním plánu obce. Vše
je v současné době řešeno odborem územního plánování MěÚ Jičín.
7. Zastupitele se domluvili na spálení větví a roští, které občané obce svezli na hromadu za obcí.
8. Žádost o finanční příspěvek na opravu kamenných reliéfů U Svatých byla zamítnuta z důvodu
brzkého naplnění alokace.
9. Starosta podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
•
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• závěrečný účet za rok 2020 (5x ano)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 9.6.2021 od 18:00 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

