
Zápis č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 9. června 2021

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

Omluveni :  
Hosté :    

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Účetní závěrka za rok 2020
3. Návrh rozpočtů PD 
4. Žádost o povolení studny
5. Dětský den
6. Aparatura
7. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.4/2021. Nikdo nepodal námitku.

2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2020. (7x pro)
3. Starosta seznámil  zastupitele  s  cenovou nabídkou na zpracování  projektové dokumentace

chodníku po celé Březině, a s cenovou nabídkou na zpracování zahradních úprav obecních
pozemků.  Zastupitelé  se  shodli  na  oslovení  zahradnické  firmy  ke  zpracování  projektové
dokumentace. Projektová dokumentace na chodník byla odložena do doby než na ni bude
možné získat finanční dotaci.

4. Paní Žežulková požádala zastupitelstvo obce o souhlas k průzkumnému vrtu budoucí studny
pro zrychlení procesu stavebního povolení úřady. Zastupitelé se domluvili, že povolení vrtu
musí projít řádným procesním řízením ze stran všech zúčastněních odborů státní správy. 

5. Na  žádost  rodičů  malých  dětí  obec  nakoupí  drobné  balíčky  a  občerstvení  k  uspořádání
dětského dne pro děti žijící v naší obci. Dále bude zakoupena hudební aparatura za účelem
ozvučení obdobných obecních akcí. 

6. Zástupce  starosty  informoval  o  nabídce  prezentace  obce  v  nových  turistických  mapách
Českého ráje. Zastupitelé jednoznačně odhlasovali možnost prezentace naší obce za finanční
úhradu nevyužít. (7x proti) 

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

•

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• prezentace obce v mapových podkladech klubu českých turistů (7x proti)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 1.9.2021 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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