OZNAČENÍ PSŮ MIKROČIPY

AKCE ÚNOR—
BŘEZEN

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě
novely veterinárního zákona v účinnost
povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipy. Od tohoto data je
povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců
věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí
být v momentu přechodu již označena.
Mikročipem nemusí být označeni psi,
kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011.
www.svscr.cz

Rozloučení s
masopustem
22. 2. 2020 od 14:00 h
průvod masek
od 19:00 h masopustní
oldies (zabíjačkové
speciality, tombola)
Srdečně zvou březinští
hasiči!

Zasedání
zastupitelstva
29. 1. 2020 od 18:00 h
26. 2. 2020 od 18:00 h
25. 3. 2020 od 18:00 h

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 11. ledna 2020 proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka. V rámci sbírky se
podařilo nashromáždit částku 16 486 Kč.
Děkujeme maminkám a dětem, které
sbírku v naší obci realizovaly a všem,
kteří na ni přispěli.

NAŠE
BŘEZINA
1/20 zpravodaj pro občany

Vážení občané,

ráda bych Vám popřála v novém roce
hlavně pevné zdraví, protože to je
nejdůležitější. Ať je pro Vás nový rok
plný výzev, stejně jako pro nás, a vše
se Vám vydaří.
Jménem celého zastupitelstva Vám
děkuji za podporu a doufám, že
i v roce 2020 nás budete podporovat
při dalších plánovaných projektech.

Elektronickou verzi zpravodaje naleznete na
webových stránkách obce
www.brezina-tisnovsko.cz.
Náměty a připomínky zasílejte na e-mail
petra@krupala.eu anebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě.
Zpracovala: Petra Křupalová

Hana Obršlíková
starostka obce

Obec Březina
Březina 20
666 01 Březina
www.brezina-tisnovsko.cz
Facebook

Rekapitulace roku 2019

ZÁMĚRY OBCE

V uplynulém roce jste jistě zaznamenali mnoho změn v naší obci. Po delší přestávce se rozezněl obcí rozhlas, který nás opět pravidelně
informuje o aktuálním dění v obci. Nezapomnělo se ani na kulturní památky. Byla provedena oprava křížů. Nemalá pozornost se věnovala péči o obnovu lesa stejně jako úpravě zeleně v obci. Jistě jste si všimli vkusně provedené úpravy okolí kolem kapličky včetně nového
chodníku. Díky přesunu kontejnerů do dvora
k obecnímu úřadu se vyřešil přetrvávající problém s hromaděním odpadků u kontejnerů a
zlepšil se vzhled a čistota obce.

PLÁNY OBCE 2020
Na základě vyjádření starostky, má
zastupitelstvo v plánu v roce 2020
pokračovat v přípravě projektu na
opravu sálu. Aktuálně se zpracovává
projektová dokumentace a potřebné
podklady k podání žádosti o dotaci.
Dotační titul, který si obec na
začátku zvolila, nebude v roce 2020
vyhlášen. Z tohoto důvodu se budou
zajišťovat pouze nezbytné havarijní
opravy a další postup bude
předmětem jednání zastupitelstva.
Dalším záměrem zastupitelstva je
podat žádost o dotaci na opravu
komunikace kolem řeznictví, pořídit
pódium a posezení u splavu a
vyměnit prodejní stánek u splavu.

V oblasti kultury obec pamatovala na všechny
věkové kategorie. Od dětí až po seniory. Některé akce organizovala obec ve spolupráci s
hasiči, jiné se sdružením maminek a dětí Březiňáčci a další s vydatným přispěním ochotných dobrovolníků z řad občanů.

Plánovaný přechod u zastávky
V minulém zpravodaji jsme slíbili doplnit
informace o možnosti zřízení přechodu pro
chodce u autobusové zastávky. Pokud patříte mezi občany, kteří se na plánovaný
přechod těšili, budou pro vás následující
řádky zklamáním. Zastupitelstvo dospělo
k rozhodnutí, že se přechod zatím zřizovat
nebude a projekt byl odložen. Pokud by
došlo k nárůstu hustoty provozu, může být
projekt obnoven. Důvodem odložení projektu je šířka vozovky, která je větší než
6,5 m. Zřízení přechodu pro chodce by
vyžadovalo další stavební úpravy.

Místní prodejna
Na posledním setkání se starostkou probíhala diskuse o aktuálním stavu zpětného
odkupu prodejny smíšeného zboží obcí.
Současný majitel koupil nemovitost od obce v roce 2015 s podmínkou, že bude
v těchto prostorách provozovat obchod po
dobu minimálně 10 let. Aktuálně prodejnu
sám neprovozuje, ale nabídl obci možnost
zpětného odkupu. Majitel předložil svůj
návrh prodejní ceny, který se výrazně liší
od původní ceny a odhadní ceny, získané
na základě znaleckého posudku, který si
nechala obec vypracovat. Momentálně zastupitelstvo o zpětném odkupu prodejny
neuvažuje.

Les (sazenice, mzdy)

209 tis.

Zeleň (výsadba, ošetření,
opravy, nákup pily)

145 tis.

Oprava křížů

87 tis.

Rozhlas

183 tis.

Kultura

57 tis.

Oprava chodníku

127 tis.

Sběr a likvidace jedlých tuků

Hospoda (č. p. 21)

173 tis.

V roce 2020 bude obec zajišťovat pro občany sběr a likvidaci jedlých tuků. Jedlé tuky,
přelité do pevně uzavřených PET lahví,
mohou občané vhazovat do kontejneru
označeného „Jedlé tuky“ , který je umístěn
ve dvoře obecního úřadu.

Pozn. Částky jsou zaokrouhleny na tisíce. U položky rozhlas a oprava křížů je uvedena částka poskytnutá z rozpočtu obce (po odečtení dotací).

