
Zápis č. 11/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 8. prosince 2021

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

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2022
3. Obecně závazné vyhlášky
4. Rozpočtová opatření č. 8/2021 a č. 9/2021
5. Projektová dokumentace čp. 10
6. Smlouva o věcném břemeni
7. Dotace
8. Odměna za funkci starosty
9. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.10/2021. Nikdo nepodal námitku.

2. Zastupitelé po diskuzi a úpravách návrhu rozpočtu na rok 2022, schvalují vyrovnaný rozpočet
na rok 2022 ve výši 2 099 029,- Kč, závazným ukazatelem jsou paragrafy (4xpro).

3. Zastupitelstvo  schvaluje  obecně závaznou vyhlášku o  místním poplatku  za  obecní  systém
odpadového  hospodářství  2021-2  a  dále  obecně závaznou  vyhlášku  o  stanovení  obecního
systému odpadového hospodářství 2021-1 (4x pro).

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2021 ke dni 10.11.2021. Dále
zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 ke dni 28.11.2021. 

5. Zastupitelé se zaobírali podněty zaslanými k projektové dokumentaci na obecní dům čp. 10
panem projektantem Ing. Kopalem. Jejich řešení starosta zašle projektantovi zpět.

6. Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení  věcného  břemene  s  městem  Jičín,  IČO  00271632  (povinný)  na  akci  "Vodovod
Březina" spočívající v povinnosti města Jičín strpět zřízení a provozování vodovodního řadu
na služebném pozemku včetně ochranného pásma a vstup a vjezd na služebný pozemek v
souvislosti  se  zřizováním,  stavebními  úpravami,  opravami,  provozováním  a  odstraněním
vodovodního řadu na služebných pozemcích  -  parcelách poz.  č.  611/27,  1222/7,  1972/23,
1222/8 a 1222/9 v k. ú. Jičín na dobu neurčitou za náhradu 200,-/bm + DPH s podmínkou
splnění požadavků investičního odboru MěÚ Jičín a úhradou všech nákladů souvisejících se
zřízením věcného břemene obcí. 

7. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Novostavba víceúčelového
hřiště 18 x 36 m, Březina“ z dotačního titulu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova (4x
pro). 

8. Zastupitelstvo obce souhlasí  s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnov dvou kamenných
reliéfů“ z dotačního titulu krajské dotace POV KHK (4x pro). 

9. Zastupitelstvo  schvaluje  od  1.1.2022  zvýšení  odměny  za  funkci  starosty  obce  na  částku
20.500,- Kč hrubého (4x pro).



Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

• rozpočtové opatření č. 8/2021 
• rozpočtové opatření č. 9/2021

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• rozpočet na rok 2022
• obecně závazné vyhlášky 2021-1, 2021-2
• zřízení věcného břemene a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

• zvýšení odměny za funkci starosty

Příští schůze zastupitelstva bude dne 4.2.2022 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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