Zápis č. 9/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 13. října 2021
Přítomni : Libor Valenta, Jan Kulhánek, Martin Pilař, Pavel Jarolímek, Radek Palička, Miroslav Zumr
Omluveni : Pavel Karásek
Hosté :
p. Talacke
Začátek : 18:00

Ukončení : 19:45

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

Zahájení
Smlouva o dotaci
Projektová dokumentace obecní zeleně
Podzemní kontejnery
Projekt na zasíťování nové zástavby
Projektová dokumentace obecního domu čp. 10
Finanční výbor
Odpadová vyhláška
Územní plán
Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.8/2021. Nikdo nepodal námitku.
2. Starosta informoval zastupitele o podepsání smlouvy pro získání dotace na stavbu
multifunkčího hřiště.
3. Host na zasedání zastupitelstva p. Talacke představil zastupitelstvu návrh okrasné zeleně
obecních pozemků. Zastupitelé podali připomínky a návrhy, které bude projektant řešit.
4. Starosta navrhl zastupitelům možnost výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad,
kterými by se výrazně zmenšil současný počet stávajících kontejnerů. Zastupitelé se touto
možností budou zabývat na příští schůzi zastupitelstva.
5. Starosta seznámil zastupitele s projektovou dokumentací zasíťování elektřinou nových
stavebních pozemků v lokalitě sever.
6. Pan Ing. Kopal zaslal upravenou verzi projektové dokumentace na rekonstrukci obecního
domu čp. 10. Zastupitelé znovu podali připomínky, které starosta předloží panu Kopalovi.
7. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.9.2021.
8. Zastupitelé diskutovali o přípravě nové odpadové vyhlášky. Starosta do příští schůze
zastupitelstva vypracuje návrh této vyhlášky.
9. Zastupitelé diskutovali o podmínkách potřebných k zakotvení do nově vznikajícího územního
plánu obce.
10. Zastupitelé se domluvili, že budou obdarovávat své spoluobčany starší 70ti let každý rok do
částky 1.500,- Kč.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
• zápis z finančního výboru
Obecní zastupitelstvo schvaluje :

Příští schůze zastupitelstva bude dne 3.11.2021 od 18:00 hod.

(nebo v příp. změny na oznámení starosty)
Zapsal :

Libor Valenta

Ověřovatel zápisu : Jan Kulhánek

