POZVÁNKA
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. 13/2021
-----------------------------------------------

Ve středu 14. dubna 2021 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 obecně závazné vyhlášky obce Březolupy č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
7. Schválení resp. vyslovení souhlasu s investičním záměrem pro akci s názvem Rekonstrukce
střechy budovy MŠ Březolupy, který bude předložen jako příloha žádosti o dotaci, výzva MF ČR
VPS – 228 – 3 – 2021, podprogram 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické
základny regionálního školství v působnosti obcí
8. Schválení resp. jmenování přísedících okresního soudu Uherské Hradiště pro další období: Ivan
Šišák, Březolup 493 ( prodloužení pro další období ) a Bc. Petr Zourek, Březolupy 414 ( nový
přísedící )
9. Schválení zařazení nemovitosti ( demolovaný RD č.p. 396 ) do seznamu podpořitelných
nemovitostí ( II. kategorie, tj. demolice s více než 75% s následnou novostavbou RD, příspěvek
115.000,- Kč ) v rámci obecních dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 3/2021
10. Schválení zařazení nemovitosti ( proluka parcela p.č. 241/8 ) do seznamu podpořitelných
nemovitostí ( III. kategorie, tj. novostavba v proluce, příspěvek 46.000,- Kč ) v rámci obecních
dotací na výstavbu rodinného domu pod evidenčním č. 2/2021
11. Schválení mimořádného prodloužení lhůty pro kolaudaci podpořené nemovitosti ( č. v seznamu
4/2018, proluka pč_1998_1 ) z důvodu koronaviru ( problém se zajištěním dodávek ) o 6+6
měsíců z 03.10.2021 na 03.10.2022
12. Schválení „Koncepce rozvoje sportu obce Březolupy 2021-2034“
13. Schválení plánu kontroly finančního a kontrolního výboru v roce 2021
14. Schválení souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce rozpočtové opatření č. 1/2021
15. 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
ZTV Čístré, Dopravní stavby ( DS ) 2017 – MK a chodník Čístré, textilie hala, zdr. středisko
( knihovna, dílny, byty ), hasičárna a vybavení hasičárna, nové www, modernizace VO po obci
( úsek kemp-Koliba-zámek ), optický kabel po obci, biokoridor RBK 1598 Mižnický žleb I. +
II.etapa, odpadové centrum, zámecký park, kabiny SK, střecha MŠ, využívání srážkových vod,
márnice, prezentace přírodního dědictví Březolup a Brezolup SK, BD Stará pošta II.etapa
 záměr na dotační modernizaci školních kuchyní a vnitřních prostor ZŠ a MŠ
 záměr na dotační výsadbu dřevin v extravilánu obce
Záznam o vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Březolupy:
Vyvěšeno dne: 06.04.2021 předpokládaný datum sejmutí: 15.04.2021
Sejmuto dne:

 další veřejně přístupné zastupitelstvo
předpoklad 29.09.2021 )

se předpokládá ve středu 30.06.2021 a dále v září (

16. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 2/2021 zachycující případná rozhodnutí
zastupitelstva z dnešního zasedání
17. Návrhy, připomínky a dotazy členů zastupitelstva a následně občanů
18. Seznámení se s rekapitulací usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva obce

V Březolupech dne 06.04.2021

Ing. Petr Kukla, starosta obce
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březolupy konaného dne 14.04.2021 v 17.00 hod ve víceúčelové hale.

