
Záznam o vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Březolupy: 

Vyvěšeno dne: 08.12.2020    předpokládaný datum sejmutí: 17.12.2020        Sejmuto dne: 
 

P O Z V Á N K A 
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

starosta obce Březolupy svolává podle §103, odst. 5 zák.128/2000 Sb. 

veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce Březolupy č. 11/2020  
----------------------------------------------- 

Ve středu 16. prosince 2020 v 17.00 hodin 

ve sklepních prostorách víceúčelové haly ( Březolupy č.p. 477 ) 

 

Program: 

1. Volba zapisovatelky a dále ověřovatelů zápisu 

2. Schválení programu zasedání 

3. Volba pracovního předsednictva   

4. Volba návrhové komise  

5. Zpráva o činnosti rady od minulého veřejného zasedání 

6. Schválení rozpočtového provizoria pro hospodaření obce pro období po 1.1.2021 do doby 
schválení nového rozpočtu obce pro rok 2021 

7. Schválení výše ekobodu a ostatních finančních ujednání Obecně závazné vyhlášky obce 
Březolupy č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na stejné úrovni i pro rok 2021 

8. Schválení podání žádosti o dotaci „SO 01.1 Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy“ v rámci výzvy k 
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací 

9. Schválení podání žádosti o dotaci „Rekonstrukce střechy budovy MŠ Březolupy“ v rámci výzvy k 
podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a 
rozvoje venkova pro dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

10. Schválení prodeje pozemku „810 u ČOV“ v rámci Průmyslové zóny ČOV ( pozemek o celkové 
výměře do 1500 m

2
 jenž tvoří částice pozemků p.č. 4447, p.č. 4446, p.č. 4442 a p.č. 4441, k.ú. 

Březolupy ) 

11. Schválení příspěvku pro SK Březolupy za veřejné WC v objektu novostavby kabin a přípravu na 
II.patro budovy včetně dokumentů o budoucím spoluužívání budovy SK a obcí Březolupy. 

12. Schválení smlouvy s SVK na vodovod a AT stanici 

13. Vzetí na vědomí kontrolní zprávy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2020  
14. Schválení vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na spolufinancování resp. 

profinancování investičních projektů v roce 2021, které získaly, resp. se ucházejí o podporu 

formou dotace resp. půjčky. Jedná se o realizaci akcí:  

Rekonstrukce MK Čístré, Březolupy ( spoluúčast + profinancování max. 3,0 mil Kč ),   

Rekonstrukce střechy budovy MŠ Březolupy ( spoluúčast + profinancování max. 1,5 mil Kč ),   

Využívání srážkových vod ( spoluúčast + profinancování max. 1,5 mil Kč ),   

Biokoridor RBK 1595 I. + Mižnický žleb  (spoluúčast + profinancování max. 3,0 mil Kč),  

Požární zbrojnice ( spoluúčast + profinancování max. 3,0 mil Kč ),  

Márnice na hřbitově ( spoluúčast + profinancování max. 0,6 mil Kč ),  

Revitalizace zámeckého parku ( spoluúčast + profinancování max. 2,0 mil Kč ) 

Rybník Hlubočky společná prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup – altány, lávky, 

naučná stezka I.etapa ( spoluúčast + profinancování max. 1,1 mil Kč )  

a jiných, zastupitelstvem na zasedání upřesněných akcí. 

15. Schválení souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce - 
rozpočtové opatření č. 6 a 7/2020  
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březolupy konaného dne 16.12.2020 v 17.00 hod ve víceúčelové hale. 

16. Různé 

 informace o stavu investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ČOV II.etapa, Bytový dům 

Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci 

průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ),  Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV 

Nad Uličkou a ZTV Čístré,  Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Drahy a  Čístré,  

nouzáky + scénické osvětlení + textilie hala, BUS Terminál, zdr. středisko ( knihovna, dílny, 

byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci, optický kabel po 

obci, biokoridor RBK 1598 I.etapa, biokoridor Mižnický žleb, odpadové centrum, zámecký 

park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod, márnice, prezentace přírodního 

dědictví Březolup  a Brezolup SK,  

 další veřejně přístupné zastupitelstvo   se předpokládá ve středu 17.02.2021  a dále v dubnu 

2021 ( předpoklad 21.04.2021 )   
 

17. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 8/2020 zachycující rozhodnutí 
zastupitelstva z dnešního zasedání  

18. Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů 

19. Seznámení se s rekapitulací usnesení z dnešního zasedání  zastupitelstva obce 

 

V Březolupech dne 08.12.2020      Ing. Petr Kukla, starosta obce   


