ZÁPIS
z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 11. července 2011 od 19:00
hod., v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Bedřich Pazdera, Mgr. Lenka
Štursová, Ing. Jaroslav Štursa, Olga Zezulová.
Omluveni: Stanislav Měšťan.
Hosté: Vlasta Lapáčková- účetní obce.
Program: 1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2010
4. OZV Obce Březiny Požární řád obce Březiny
5. Plnění rozpočtu obce za 1. pololetí r. 2011
6. Přehrada Borovnice
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení
9. Usnesení
10. Závěr
1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů OZ a hostů.
Jako zapisovatel byla určena p. Irena Tomášková, jako ověřovatelé zápisu p. Mgr.
Lenka Štursová a p. Bedřich Pazdera.
2. Při kontrole plnění usnesení z minulé schůze žádné nedostatky zjištěny nebyly.
3. Pan starosta předložil zastupitelům obce Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok
2010 k projednání. Hospodaření svazku za rok 2010 bylo přezkoumáno v souladu s §
53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, finančním odborem krajského úřadu s výrokem „
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
4. Byla vypracována nová OZV Obce Březiny, číslo 4/2011, kterou se vydává Požární
řád obce Březiny.
5. Účetní obce p. Lapáčková předložila zastupitelům plnění rozpočtu obce za 1. pololetí
roku 2011. Příjmy celkem: 1.542.840,-Kč
Výdaje celkem: 540.146,01Kč
6. Na základě dalšího jednání, které se uskutečnilo dne 22.6.2011 na Povodí Moravy,
Brno- vyjadřuje Obec Březiny písemný opětovný zásadní nesouhlas s navrhovaným
Generelem LAPV- lokalita Borovnice.
7. Diskuse: zastupitelé obce sdělovali své připomínky k jednotlivým bodům jednání
ihned a jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
8. Návrh na usnesení:
a) OZ schvaluje jako zapisovatele p. Irenu Tomáškovou a jako ověřovatelé zápisu
p. Mgr. Lenku Štursovou a p. Bedřicha Pazderu.
b) Při kontrole plnění usnesení z minulého zasedání nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
c) Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2010.

d) Zastupitelstvo obce Březiny se na svém zasedání dne 11.7.2011 usneslo vydat
tuto obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, kterou se vydává Požární řád obce
Březiny.
e) OZ bere na vědomí plnění rozpočtu Obce Březiny za 1.pololetí roku 2011 bez
výhrad.
f) OZ berte na vědomí písemný nesouhlas s navrhovaným Generelem LAPVlokalita Borovnice.
9. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení z dnešní
schůze všemi /6,0,0/ hlasy a přijímá všechny jeho body bez v ý h r a d.
9. Závěr: Pan starosta poděkoval zastupitelům obce a hostům za účast, návrhy a věcné
připomínky a schůzi ukončil ve 21 hod..

…………………………………
Irena Tomášková
zapisovatel

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

Mgr. Lenka Štursová, ověřovatel zápisu: ………………………….
Bedřich Pazdera, ověřovatel zápisu: ……………………………….

Přílohy: listina přítomných

