
Zápis č. 8/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 15. listopadu 2022

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

Začátek : 18:30 Ukončení : 20:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu
3. Rozpočtové opatření č. 5/2022
4. Smlouva na pronájem pozemku Lesy ČR
5. Smlouva na pronájem pozemku SÚS KHK
6. Dotace na multifunkční hřiště
7. Vyřazení nepotřebného majetku obce
8. Rozsvěcení vánočního stromu
9. Vánoční zpívání
10. Informace z emailu a datové schránky
11. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.7/2022. Nikdo nepodal námitku.

2. Starosta  předložil  zastupitelům návrh  rozpočtu  na  rok  2023.  Zastupitelé  po diskuzi  tento
návrh rozpočtu upravili a schvalují (6x ano). 

3. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5/2022, které zastupitelstvo na svém
zasedání dne 15.11.2022 schvaluje (6x pro).

4. Starosta předložil zastupitelům nájemní smlouvu s Lesy ČR za účelem stavby vodovodu do
Březiny. Zastupitelé se domluvili  o úpravě podmínek této smlouvy a po jejich zapracování
pověřují starostu jejím podpisem. 

5. Starosta předložil  zastupitelům smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení
užívání nemovitosti se Správou silnic KHK za účelem stavby vodovodu do Březiny. Zastupitelé
s touto souhlasí a pověřují starostu jejím podpisem. 

6. Starosta předložil zastupitelům rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu multifunkčního
hřiště  z  programu  ministerstva  pro  místní  rozvoj.  Dále  zastupitele  informoval  o  předání
potřebné plochy za účelem zřízení staveniště posl. Linhart s.r.o.. Dále starosta informoval, že
stavební firma 14.11.2022 zahájila stavební práce. 

7. Zastupitelé  se  dohodli  na  vyřazení  nepotřebného  či  nefunkčního  obecního  majetku  z
evidence majetku obce. 

8. Zastupitelé se domluvili na uspořádání adventních akcí, a to rozsvěcení vánočního stromu na
návsi a zpívání koled v místní kapli. 

9. Na návrh místostarosty zastupitelé schvalují  podepsání smlouvy o projednání přestupků s
Městem Jičín. (6x pro) 

10. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
11. Zastupitelé zvolili Jana Kulhánka jako pověřeného člena zastupitelstva, který bude s úřadem

územního plánování spolupracovat při pořízení změny č. 1 UP Březina. (6xpro)



Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

•

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• návrh rozpočtu na rok 2023 (6x pro)
• rozpočtové opatření č. 5/2022 (6x pro)
• smlouva na přestupkové řízení (6x pro)
• zmocněnec pro jednání UP Březina (6x pro)

Příští schůze zastupitelstva bude dne 15.12.2022 od 18:30 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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