
Záznam o vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Březolupy: 

Vyvěšeno dne: 20.09.2021    předpokládaný datum sejmutí: 30.09.2021        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. 15/2021  
----------------------------------------------- 

Ve středu 29. září 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 průběhu březolupských hodů a dozvuků s ohledem na aktuální koronavirovou situaci 

7.  Schválení navýšení příspěvku pro TS Březolupy na Spolkové centrum u střelnice 

8. Schválení vánočního příspěvku pro obce postižené tornádem 

9. Schválené příspěvku pro zemřelé a zraněné hasiče – výbuch v Koryčanech 

10. Schválení výroční mimořádné odměny resp. finančního daru za rok 2021 pro starostu a 
neuvolněné zastupitele. 

11. Schválení výroční odměny resp. finančního daru za rok 2021 pro zaměstnance obce, účinkující a 
spolupracovníky obce 

12. Schválení souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce - 
rozpočtové opatření č. 5/2021  

13. 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 

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,  využívání srážkových vod, márnice, prezentace 

přírodního dědictví Březolup  a Brezolup SK, rekonstrukce ŽŠ, Rekonstrukce a přístavba ZŠ,  

MŠ, střešní nástavba ZŠ, BD Stará pošta II.etapa, malý sál II.NP kabin, kanalizace a opěrná 

zídka k Remíze, tribuny+hřiště+dráha, geologický průzkum svah MK spojnice Šraňky, Místní 

energetická koncepce MEK, 

 informace o probíhajících kontrolách finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 

 orientační vyšetření dětských pískovišť v Březolupech 

 samoobslužná exteriérová výdejna a sběrna zásilek v Březolupech 

 další veřejně přístupné zastupitelstvo   se předpokládá ve středu 15.12.2021  a dále v únoru 

2022 ( předpoklad 09.02.2022 )   
 

14. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č. 6/2021 zachycující rozhodnutí 
zastupitelstva z dnešního zasedání  

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

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

 

V Březolupech dne 20.09.2021      Ing. Petr Kukla, starosta obce   


