
Zápis č. 10/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 3. listopadu 2021

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

Omluveni :  
Hosté :            

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu na rok 2022
3. Rozpočtové opatření č. 3/2021
4. Finanční kontrola hospodaření obce
5. Návrh odpadové vyhlášky
6. Projektová dokumentace obecního domu čp. 10
7. Projektová dokumentace obecních pozemků
8. Dotace na sochy
9. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.9/2021. Nikdo nepodal námitku.

2. Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2022. Zastupitelé po diskuzi tento návrh
rozpočtu upravili a schvalují (7x ano).

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.7/2021 ke dni 20.10.2021.

4. Starosta informoval zastupitele o proběhlé kontrole hospodaření obce, která proběhla chyb a
nedostatků.

5. Starosta informoval zastupitele o zaslaní návrhu vyhlášek ohledně odpadového hospodářství
obce na Ministerstvo vnitra ČR ke kontrole.

6. Starosta  informoval  zastupitele  o  jednání  s  panem  Ing.  Kopalem  ohledně  projektové
dokumentace obecního domu čp. 10, kdy předložil návrhy vznesené na minulé schůzi. Pan
Ing. Kopal tyto návrhy přijal, kdy přislíbil přepracování.

7. Zastupitelstvo prostudovalo upravené návrhy projektové dokumentace na obecní zeleň, kdy
byly vzneseny úpravy, o kterých starosta bude informovat p. Taláckeho.

8. Starosta informoval o možnosti získání dotace z programu obnovy venkova na opravu soch v
majetku obce. Zastupitelé pověřili starostu, aby zjistil podrobnosti k získání této dotace.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

• rozpočtové opatření č. 7/2021 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

Příští schůze zastupitelstva bude dne 8.12.2021 od 17:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek


	Zápis č. 10/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
	konané dne 3. listopadu 2021

