1.
ZÁPIS
Z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 12. září 2011 od 19:00 hod.,
v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Bedřich Pazdera, Mgr. Lenka
Štursová, Olga Zezulová.
Omluveni: Ing. Jaroslav Štursa.
Hosté: Vlasta Lapáčková – účetní obce.
Program:1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze.
3. Předání altánu „Našim nejmenším“ do uţívání obce.
4. Modernizace výstavních prostor v KD Březiny.
5. Ţádost o povolení přístupu na svůj budoucí pozemek-p.Dudek Aleš.
6. Diskuse.
7. Návrh na usnesení.
8. Usnesení.
9. Závěr.
1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů OZ. Jako zapisovatel byla
určena p. Irena Tomášková, jako ověřovatelé zápisu p. Olga Zezulová, p. Stanislav
Měšťan. Omluvil nepřítomnost p. Ing. Jaroslava Štursy.
2. Při kontrole plnění usnesení z minulého zasedání nebyly zjištěny nedostatky.
3. Starosta seznámil zastupitele obce s tím, ţe dne 13.8.2011 byl oficiálně dán do uţívání
obce altán „Našim nejmenším“.
Na tento altán byla poskytnuta účelová dotace. Realizátorem bylo MAS Sdruţení pro
rozvoj Poličska o.s., Bystré.
4. Zastupitelé obce Březiny se po vzájemné domluvě dohodli, ţe se v nejbliţší moţné době
přistoupí k modernizaci výstavních prostor v místním KD v I.patře, zejména pak
nejdůleţitější bude rekonstrukce elektrických rozvodů, osvětlení, rekonstrukce podlah
atd..
5. OZ posoudilo ţádost p. Dudka Aleše o povolení přístupu na jeho budoucí parcelu
č.339/1 podle geometrického plánu 275-72/2011 přes parcelu č.212, kterou vlastní obec
Březiny.
6. Diskuse: zastupitelé obce sdělovali své připomínky k jednotlivým bodům jednání ihned a
jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
7. Návrh na usnesení:a) OZ schvaluje jako zapisovatele p. Irenu Tomáškovou a jako
ověřovatelé zápisu p. Olgu Zezulovou a p. Stanislava
mMěšťana.
b) Při kontrole plnění usnesení nebyly zjištěny nedostatky.
c) OZ bere na vědomí oficiální datum, kdy byl dán do uţívání
obce altán „Našim nejmenším“.
d) OdZ souhlasí s rekonstrukcí výstavních prostor v KD v I.patře.
e) OZ vyhovuje ţádosti p. Aleše Dudka.

8. Usnesení: Obecní zastupitelstvo obce Březiny schvaluje návrh na usnesení
z dnešního zasedání všemi / 6,0,0/ hlasy a přijímá všechny jeho body bez výhrad.
9. Závěr: Pan starosta poděkoval zastupitelům obce a hostům za účast, návrhy a
připomínky a zasedání ukončil ve 21 hod..

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

ověřovatelé zápisu:

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

Olga Zezulová ………………………………
Stanislav Měšťan …………………………….

