
Zápis č. 6/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 21. září 2022

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

Omluveni :  Pavel Karásek
Hosté :    

Začátek : 18:00 Ukončení : 19:30

Program :       
1. Zahájení
2. Kontrola hospodaření obce – dílčí
3. Rozpočtové opatření č. 4/2022
4. Projektová dokumentace na hnízda tříděného odpadu
5. Příprava voleb do zastupitelstva obcí a senátu
6. Uspořádání soutěže vaření guláše
7. Poděkování starosty zastupitelům
8. Informace z emailu a datové schránky
9. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.5/2022. Nikdo nepodal námitku.

2. Starosta  a  místostarosta  informoval  zastupitele  o  dílčí  kontrola  hospodaření  obce  s
výsledkem, bez zjištěných chyb a nedostatků.

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 ke dni 19.9.2022

4. Zastupitelé  schvalují  cenový  návrh  na  vypracování  projektové  dokumentace  na  umístění
polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad do dvou lokalit od spol. Dospro s.r.o. (6x pro)
Zastupitelé dále pověřují starostu k podepsání této smlouvy.

5. Starosta informoval zastupitele o probíhajících přípravách na volby do zastupitelstev obcí a
senátu.

6. Zastupitelé  se  domluvili  na  uspořádání  soutěže  ve  vaření  guláše,  kterou  finančně  obec
podpoří.

7. Starosta na závěr poslední schůze současného zastupitelstva poděkoval všem za odvedenou
práci.

8. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
9. Starosta  informoval  o  spolupráci  s  dotační  kanceláří  Tomáše  Rupricha  na  splnění  všech

podmínek  potřebných k  získání  schválené dotace  na  výstavbu sportovního víceúčelového
hřiště. Dále zastupitele informoval, že byla podepsána smlouva se spol. Linhart s.r.o., která
zvítězila v proběhlém výběrovém řízení.

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

• rozpočtové opatření č. 4/2022
Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

•  projektová dokumentace na polopodzemní kontejnery

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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