
Záznam o vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Březolupy: 

Vyvěšeno dne: 19.06.2018    předpokládaný datum sejmutí: 28.06.2018        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. 21/2018  
----------------------------------------------- 

Ve středu 27. června 2018 v 17.00 hodin 

v zasedací místnosti na zámku ( Březolupy č.p. 90 ) 

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 závěrečného účtu obce Březolupy za rok 2017 

7. Schválení účetní závěrku obce Březolupy za rok 2017 

8. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( IČ: 750 20 491 ) 

9. Schválení předfinancování projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ Březolupy z přebytků rozpočtu či 
fondů ZŠ a MŠ Březolupy včetně případných převodů mezi fondy 

10. Schválení změny ( navýšení výměry ) nájemní smlouvy na zemědělské pozemky s Agrolstatem 
spol. s r.o. Blatnice pod Sv. Antonínkem 

11. Schválení obecně závazné vyhlášky ke školským obvodům MŠ Březolupy a ZŠ Březolupy 

12. Schválení zařazení rodinného domu Březolupy č.p. 40 do seznamu podpořitelných nemovitostí 
jako rekonstrukci  

13. Schválení Směrnice obce Březolupy na nakládání s osobními údaji ( tzv. GDPR ) 

14. Schválení přípravy a realizace územních studií pro lokality určené aktuálním územním plánem 
obce 

15. Schválení svobodného a informovaného souhlas s tím, aby „tradiční slovácké hody s právem v 
obci Březolupy“ byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky. 

16. Schválení doplnění rozpočtu obce u akce Revitalizace nádvoří zámku z přípravy i na realizaci s 
navýšením částky o 400.000,- Kč. 

17. Schválení souhrnu posledních rozpočtových změn ( opatření ) schválených radou obce - 
rozpočtové opatření č. 3/2018 

18. Různé 

 stav investičních resp. dotačních a projekčních akcí: ZTV  Remíza, ČOV II.etapa, Bytový dům 
Za ohradů ( BDZO ), průmyslová zóna ČOV ( PZ ČOV ), Podnik. inkubátor řemesel v rámci 
průmyslové zóny ČOV ( PIŘ_PZČOV ), Chodníky Dopravní stavby ( DS )  2014 a poptávkový 
semafor,  Polní cesty, stromořadí a interaktivní prvky (PC+STR+IP)  Chrástka, energetické 
úspory na zámku, Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí, ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré, 
chodníky a opěrná zeď hřbitov, kompostéry 2017, WC v hale, DS 2017, podlaha + nouzáky + 
textilie hala, BUS Terminál, nádvoří zámku. 

 další veřejně přístupné zastupitelstvo    se předpokládá ve středu 05.09.2018 a ve čtvrtek 

27.09.2018  

19. Schválení změny rozpočtu obce – rozpočtové opatření č.4/2018 zachycující případná rozhodnutí 
zastupitelstva z dnešního zasedání 

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

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

V Březolupech dne 19.06.2018    Ing. Petr Kukla, starosta obce 


