
Zápis č. 9/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Březina
konané dne 15. prosince 2022

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

Začátek : 18:00 Ukončení : 20:30

Program :    
   

1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2023
3. Rozpočtové opatření č. 6/2022
4. Rozpočtové opatření č. 7/2022
5. Stanovení inventarizační komise
6. Veřejnoprávní smlouva s Jičínem
7. Smlouva s Lesy ČR
8. Smlouva s povodí Labe
9. Stanovení počtu volení komise – volby prezidenta ČR 2023
10. Vyřazení majetku obce
11. Finanční výbor
12. Multifunkční hřiště
13. Informace z emailu a datové schránky
14. Různé

1. Starosta přivítal zastupitele, zahájil zasedání zastupitelstva obce přečtením zápisu z minulého
zasedání a zhodnotil jeho plnění, vše plněno dle zápisu č.8/2022. Nikdo nepodal námitku.

2. Zastupitelé po diskuzi a úpravách návrhu rozpočtu na rok 2023, schvalují rozpočet na rok
2023 jako schodkový ve výši 4 423 229,- Kč příjmů a 5 088 229,- Kč výdajů, kdy schodek
rozpočtu  ve  výši  665  000,-  Kč,  je  kryt  přebytkem hospodaření  minulých  let.  Závazným
ukazatelem jsou paragrafy (7xpro). 

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.  6/2022 ke dni  15.12.2022 (7x
pro).

4. Starosta navrhl zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 7/2022, které zastupitelstvo na svém
zasedání dne 15.12.2022 schvaluje (7x pro).

5. Starosta  informuje  zastupitele  o  delegování  inventarizační  komise,  kdy  členy  jsou:  Adéla
Kulhánková, Jitka Peregrinová a Marie Karásková.

6. Zastupitelé  schvalují  veřejnoprávní  smlouvu  o  vedení  přestupkového  řízení  v  odborem
správních agend Města Jičín. (7xpro)

7. Zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemenu ke stavbě vodovodu z Jičína do Březiny s
Lesy ČR. (7xpro)

8. Zastupitelé schvalují smlouvu o věcném břemenu ke stavbě vodovodu z Jičína do Březiny s
povodí Labe. (7x pro)

9. Starosta  stanovil  minimální  počet  okr.  volební  komise  do  prezidentských  voleb  na  tři  a
zapisovatel.  Starosta jmenoval zapisovatelem Jakuba Tměje,  a členy Matouš Tměj,  Kryštof
Sedláček a Zuzana Klainová. 



10. Zastupitelé  souhlasí  s  vyřazením nepotřebného,  nefunkčního a zastaralého majetku obce,
konkrétně: kompresor Air Brush, skříň s policemi, psací stroj, tiskárna Jet 3820C, telefonní
tarifikátor, olejová vana 2 ks., zahradní topidlo Etna 2 ks.

11. Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.11.2022.

12. Starosta informoval zastupitele o zahájení prací na výstavbě multifunkčního hřiště v lokalitě U
Svatých,  kde  stavební  spol.  Linhart  přislíbila  v  případě  příznivého  počasí  pokračování
stavebních prací i přes zimu. Hřiště má být dle smlouvy předáno do užívání do 31.5.2023.

13. Starosta dále podal informace o došlých emailech a datových zprávách.
14. Starosta dále informoval zastupitele o kontrole hospodaření obce, která proběhne 19.1.2023.

Dále  zastupitelé  pověřují  starostu  získáním dotace na  obnovu –  restaurování  kamenných
reliéfů svatých u hřiště.

 Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

• rozpočtové opatření č. 6/2022
• rozpočtové opatření č. 7/2022
• veřejnoprávní smlouva MěÚ Jičín
• věcné břemeno Lesy ČR
• věcné břemeno povodí Labe
• vyřazení nepotřebného majetku
• zápis z jednání finančního výboru

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
• rozpočet na rok 2023
• rozpočtové opatření č. 7/2022

Příští schůze zastupitelstva bude dne 24.1.2023 od 18:00 hod.
(nebo v příp. změny na oznámení starosty)

Zapsal :     Libor Valenta                                                 Ověřovatel zápisu :   Jan Kulhánek
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