1.
ZÁPIS
Z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 13. prosince 2011 od 18:30
hod., v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Bedřich Pazdera, Mgr. Lenka
Štursová, Olga Zezulová, Ing. Jaroslav Štursa
Hosté: Vlasta Lapáčková – účetní obce.
Program:1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze.
3. Návrh obecního rozpočtu na rok 2012
4. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uloţení tuhého komunálního odpadu
AVE CZ
5. Diskuse.
6. Návrh na usnesení.
7. Usnesení.
8. Závěr.
1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů OZ. Jako zapisovatel byla
určena p. Irena Tomášková, jako ověřovatelé zápisu p. Lenka Štursová, p. Bedřich
Pazdera.
2. Při kontrole plnění usnesení z minulého zasedání nebyly zjištěny nedostatky.
3. Účetní obce předloţila návrh rozpočtu obce na rok 2012, ve výši 1 542 000,-Kč příjem,
výdej dtto, je navrţen jako vyrovnaný.
4. Pan starosta předloţil zastupitelům k projednání dodatek ke smlouvě od zhotovitele AVE
CZ odpadové hospodářství, Čáslav, kterým se upravuje smlouva, bod. cena plnění.
Paušální poplatek celkem na 1 rok činí 515,00 Kč/l os. tr. Ţijící
Paušální poplatek celkem na 1 rok činí 515,00 Kč/1 rekreač.objekt
Směsný komunální odpad 26 svozů 1 432,00 Kč/nádoba/rok
5. Diskuse- své podněty sdělovali zastupitelé ihned po seznámení s projednaným bodem
programu a jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
6. Návrh na usnesení: 1/ OZ schvaluje jako zapisovatele Irenu Tomáškovou a jako
ověřovatelé zápisu p. Lenku Štursovou a p. Beřdicha Pazderu.
2/ OZ bere na vědomí zprávu starosty o kontrole usnesení.
3/ OZ bere na vědomí návrh obecního rozpočtu na rok 2012
4/ OZ bere na vědomí Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu na uloţení tuhého
komunálního odpadu AVE CZ Čáslav.
7. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení z dnešní schůze všemi
/7,0,0/ hlasy a přijímá ho bez výhrad.
8. Závěr: Starosta poděkoval zastupitelům a hostům a schůzi ukončil ve 20:30 hod..

2.

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

ověřovatelé zápisu:

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

Lenka Štursová………………………………
Bedřich Pazdera…………………………….

