Usnesení z jednání rady č. 16/2019
městyse Březno, které se uskutečnilo dne 29. 08. 2019

RM 16/1/2019 Rada městyse rozhodla o úhradě nákladů na archeologický dozor a průzkum ve výši
116.300 Kč. Bude součástí rozpočtového opatření.

RM 16/5/2019 Rada městyse Březno v souhladu s §6 odst.6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) schvaluje podání žádosti o pořízení územní studie pro zastavitelnou plochu Z3,
Z5, Z8a v obci Březno dle Územní plánu Březno u příslušného úřadu územního plánování, kterým je
Magistrát města Mladá Boleslav.

RM 16/5/2019 Rada městyse Březno v souhladu s §6 odst.6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) pověřuje starostku městyse podáním žádosti o pořízení územní studie pro
zastavitelnou plochu Z3, Z5, Z8a v obci Březno dle Územní plánu Březno u příslušného úřadu
územního plánování, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav.

RM 16/6/2019 Rada městyse schvaluje Rozpočtové opatření č.12/2019:
zvýšení příjmů o 214.000 Kč
zvýšení výdajů o 214.000 Kč
Rozpočet na rok 2019 zůstává i nadále schodkový.
Rozpočtové opatření bude zveřejněno na úřední desce.

RM 16/7/2019 Rada městyse Březno souhlasí s uzavření Dohody o pracovní činnosti p. Květoslav
Šolc. Sazba 225 Kč/hod.

RM 16/11/2019 Rada městyse schvaluje o pronájmu sokolovny pro Florbalovou akademii. Nájemné
ve výši 150 Kč/hod.

RM 16/11/2019 Rada městyse souhlasí s užíváním znaku obce Florbalovou akademií MB.
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RM 16/12/2019 Rada městyse schvaluje nákup návěsu k malotraktoru od firmy Dýnek - kovovýroba,
náklady 56.000 Kč bez DPH.
Dodávaný návěs splnil požadované parametry zadavatele průzkumu.

RM 16/14/2019 Rada městyse souhlasí se změnou sběrného místa u ZŠ Březno.
Sběrné místo bude přemístěno k prostoru trafa na proti současnému místu.
Prostor u trafa se musí nejprve zpevnit.

RM 16/14/2019 Městys Březno souhlasí s doplněním kontejneru 1100 l na papír do sběrného místa
u ZŠ.
Nádobu na sklo zachovat, požádat pracovnice ŠJ o vhodnější hodinu pro likvidaci odpadu.

RM 16/14/2019 Rada městyse Březno souhlasí s umístěním dopravní značky snížení rychlosti 30
km/hod. u čp.27 - křižovatka směr Dolánky.

RM 16/19/2019 Rada městyse souhlasí se zařazením kostela sv. Václava do programu záchrany
architektonického dědictví ČR na rok 2020.

RM 16/20/2019 Rada městyse Březno souhlasí s podáním žádosti o kácení nelesní zeleně na
pozemcích par.č.656/3 a 638/9 v k.ú. Dolánky

RM 16/22/2019 Rada městyse souhlasí s podání žádosti o kácení nelesní zeleně - alej ve Březně na
par.č.26 a par.č.97 v k.ú. Březno u MB v počtu 10 stromů javorů. Povinnost náhradní výsadba v
počtu 17 stromů jerlínů japonských.

RM 16/24/2019 Rada městyse Březno souhlasí s rozpisem sokolovny podzim 2019.

Barbora Adamcová - starosta
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