ZÁPIS
z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 4. 3. 2011 od 19 hod.,
v Kulturním domě Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Bedřich Pazdera, Stanislav Měšťan, Mgr. Lenka
Štursová, Olga Zezulová.
Omluveni: Irena Tomášková, Ing. Jaroslav Štursa.
Hosté: viz příloha Listina přítomných.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace starosty občanům o aktuální situaci pobočky České pošty na Březinách a
„Výdejní místo v obci“.
4. Diskuse
5. Závěr

1 Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů zastupitelstva a hostů, zároveň
omluvil nepřítomnost paní Ireny Tomáškové a pana Ing. Jaroslava Štursy.
Jako zapisovatel byla určena paní Mgr. Lenka Štursová a jako ověřovatelé zápisu pan
Stanislav Měšťan a pan Bedřich Pazdera.
2. Kontrola usnesení- při kontrole plnění usnesení bylo zjištěno, že vše je postupně řešeno a
nebyly shledány nedostatky.
3. Pan starosta informoval občany o aktuální situaci pobočky České pošty na Březinách.
Pokusil se sdělit občanům veškeré podrobnosti a informace, které postupně nastávaly,
výsledky všech jednání, ať už jednání telefonických, či písemných …
4. Diskuse: pan Švanda Josef podal návrh na sepsání petice s nesouhlasem záměru zrušení
kamenné pobočky České pošty na Březinách. Navrhuje, aby se na petici podílelo více obcí a
pokusit se spojit s ostatními obcemi, které řeší aktuálně stejný problém s poštou. Dále uvádí,
že pošta, která není ve své činnosti prodělečná (např. Praha), by měla dotovat pošty, které
nevydělávají. Celkově jsou v zisku.
Pan starosta dále informoval v diskusi občany o možnosti placení poplatku za odvoz
komunálního odpadu v hotovosti na Obecním úřadě přímo paní účetní obce během měsíce
března a dubna 2011.
Pan Švanda Josef přislíbil Obecnímu úřadu pomoc při opravě obecního rozhlasu.
5.
Závěr: Pan starosta sdělil občanům, že sestaví znění petice za zachování pobočky České
pošty na Březinách. Poděkoval všem zastupitelům a hostům za účast a jejich připomínky a
schůzi ukončil ve 20:30 hod..

Mgr. Lenka Štursová
zapisovatel
………………………………….

Ing. Tomáš Dudek
starosta
…………………………………….

Stanislav Měšťan, ověřovatel zápisu: ……………………….
Bedřich Pazdera, ověřovatel zápisu: ……………………….
Přílohy: Listina přítomných
Informace o konání zasedání OZ

