Zápis č. 8/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 1. září 2021
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Karásek, Pavel Jarolímek, Radek Palička
Omluveni : Miroslav Zumr
Hosté :
Začátek : 18:00

Ukončení : 19:30

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

Zahájení
Rozpočtové opatření 6/2021
Projektová dokumentace obecní budovy čp. 10
Projektová dokumentace obecních pozemků
Odpadová vyhláška
Dotace
Volnočasové aktivity
Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.6/2021. Nikdo nepodal námitku.
2. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6/2021, které zastupitelstvo na svém
zasedání dne 1.9.2021 schvaluje (6x pro).
3. Zastupitelé diskutovali nad projektovou dokumentací na obecní dům čp. 10 zaslanou panem
Ing. Kopalem, kde se shodli nad úpravami, které starosta zašle k dopracování.
4. Zastupitele si prohlédli projektovou dokumentaci na zahradnickou revitalizaci obecních
pozemků. Domluveno, že na příští zasedání zastupitelstva bude pozván pan projektant
Talacke, aby své návrhy vysvětlil a obhájil.
5. Zastupitelé diskutovali o OZV o odpadech, kdy do příští schůze každý prostuduje nabídnuté
varianty.
6. Starosta předložil cenovou nabídku spol. Dotačníkancelář.eu na získání dotace, spolupráci v
době realizace projektu a zpracování závěrečných zpráv na výstavbu víceúčelového
sportovního hřiště. Zastupitelé s touto nabídkou souhlasí (6x pro) a pověřují starostu dalším
jednáním v této věci.
7. Zastupitelé zhodnotili dobrý průběh dětského dne a nohejbalového turnaje v Březině. Dále
vyjádřili podporu k chystané akci kuchařského klání o nejlepší Březinský guláš.
8. Starosta informoval zastupitele o jednání s majetkoprávním úřadem v Jičíně o napojení
veřejného vodovodu Březina na vodovod Jičín.
Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
• spolupráce se spol. Dotačníkancelář.eu (6xpro)
• rozpočtové opatření č. 6/2021 (6x pro)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 13.10.2021 od 18:00 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

