ZÁPIS
Z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 21.12.2010 od 18 hod.,
v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Bedřich Pazdera, Stanislav
Měšťan, Mgr. Lenka Štursová, Ing. Jaroslav Štursa, Olga Zezulová.
Omluveni: Hosté: Vlasta Lapáčková- účetní obce.

Program:
Zahájení
Kontrola usnesení z minulé schůze
Návrh obecního rozpočtu na rok 2011
Informace starosty
Provedení inventury k 31.12.2010
Zápisy finanční a kontrolní komise
Změny v obecně závazných vyhláškách obce o místních poplatcích
Zřízení funkce správce Kulturního domu v Březinách, provozní podmínky KD při
zapůjčení
9. Nadpodlažní obecní byt v Kulturním domě
10. Změna funkce knihovníka místní knihovny v Březinách
11. Navýšení dispoziční částky v hotovostní pokladně Obce Březiny
12. Valorizace platu účetní obce
13. Diskuse
14. Návrh na usnesení
15. Usnesení
16. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných.
Jako zapisovatel byla určena Irena Tomášková a jako ověřovatelé zápisu Stanislav Měšťan a
Olga Zezulová.
2. Kontrola usnesení- při kontrole usnesení z minulé schůze nebyly shledány vážnější
nedostatky.
3. Účetní obce přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2011, ve výši 1 542 000,-Kč příjem,
výdej dtto, je navržen jako vyrovnaný.
Dále navrhla schválit rozpočtové opatření č.2/2010.
4. Pan starosta informoval zastupitele o provedení převodů mezi kapitolami rozpočtu podle
své pravomoci uvedené ve směrnici č.2007 podle § 102 p.2.zák. o obcích provést převod
částky až do výše 100 000,- Kč. Tabulka převodů bude přílohou č. 1 tohoto zápisu.
5. K provedení inventarizace majetku obce vydává starosta příkaz č.1/2010, který je přílohou
č.7 tohoto zápisu. Zároveň jmenuje inventarizační komisi ve složení Irena Tomáškovápředseda IK, Olga Zezulová a Stanislav Měšťan – členové IK.
6. Předsedové finanční a kontrolní komise předložili zápisy z kontrol jimi provedených .
Nedostatky nebyly komisemi zjištěny.
7. Pan starosta informoval zastupitele o nastalé skutečnosti a sice, že Daňový řád ruší a
v plném rozsahu nahrazuje předchozí procesní úpravu- zákon č. 337/1992 Sb., o správě dani a

poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 281/2009 Sb., dochází mj. ke změně
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o místních poplatcích“), v důsledku čehož bylo nezbytně nutné provést u stávajících
obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům příslušné změny a aktualizace.
Byly vypracovány nové obecně závazné vyhlášky a sice:
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
c) Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. Zastupitelé obce navrhli zřídit funkci Správce Kulturního domu v Březinách a dále byly
předneseny Provozní podmínky při zapůjčení KD. Na tuto funkci byla navržena p.Iveta
Musílková, která by tuto funkci vykonávala po dobu svého zaměstnání u OÚ Březiny, dále
pak v období, kdy nebude zaměstnána u OÚ Březiny, formou dohody o provedení práce.
9. Byl přednesen návrh, aby nadpodlažní obecní byt v KD byl vybaven nábytkem a základním
zařízením ze strany elektrospotřebičů.
10. Od 1.ledna 2011 dochází ke změně funkce knihovníka místní knihovny v Březinách, této
funkce se ochotně ujal p.Aleš Dudek- půjčovní doba se nemění.
11. Pokladník OÚ p. M.Lapáček vznesl návrh na zvýšení hotovostní dispoziční částky
v pokladně z 5 000,-Kč na 10 000,-Kč.
12. Starosta obce navrhl zvýšení odměny účetní obce.
13. Diskuse-své připomínky zastupitelé sdělovali ihned po seznámení s projednaným bodem
programu a jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
14. Návrh na usnesení:
1/ OZ schvaluje jako zapisovatele Irenu Tomáškovou a jako ověřovatelé zápisu Stanislava
Měšťana a Olgu Zezulovou.
2/ OZ bere na vědomí zprávu starosty o kontrole usnesení.
3/ OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2011 ve výši 1 542 000,-Kč, jako vyrovnaný. OZ
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010. Bere na vědomí výši salda na běžném účtu obce.
4/ OZ bere na vědomí informaci starosty uvedenou v bodě 4.
5/ OZ schvaluje starostou navrženou inventarizační komisi.
6/ OZ bere na vědomí zprávy finanční komise a kontrolní komise.
7/ OZ bere na vědomí nově vydané obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích.
8/ OZ bere na vědomí zřízení funkce správce KD a provozní podmínky.
9/ OZ bere na vědomí návrh na dovybavenost obecního bytu v KD.
10/ OZ bere na vědomí změnu funkce knihovníka.
11/ OZ schvaluje návrh na zvýšení dispoziční částky v pokladně OÚ Březiny.
12/ OZ schvaluje zvýšení finanční odměny pro účetní obce.
15. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení z dnešní schůze všemi
/7,0,0/ hlasy a přijímá ho bez výhrad.
16. Závěr: Starosta poděkoval zastupitelům a hostům a schůzi ukončil ve 20 hodin.

Irena Tomášková
zapisovatel

Ing. Tomáš Dudek
starosta

Stanislav Měšťan, ověřovatel zápisu
Olga Zezulová, ověřovatel zápisu

Přílohy: č.1 Rozpočtové opatření č. 2
č. 2 Návrh rozpočtu obce Březiny na rok 2011 v tis.Kč
č. 3 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů
č. 4 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity
č. 5 Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za provoz
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 6 Listina přítomných
č.7 Příkaz starosty č. 1/2010 k provedení inventarizace majetku obce

