
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra Vasilová, 
Michal Bittner, Ladislav Potrusil, Martin Křivonožka, Aleš Buček

Hosté (dle prezenční listiny): 13

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 18hod. Předsedající, starosta Martin Habáň,
přivítal přítomné zastupitele a hosty. Oznámil, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu
se zákonem  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, kdy
pozvánka na zastupitelstvo byla na úřední desce Úřadu obce Březina zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8. 12. 2014 do 15. 12. 2014 včetně. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva byl bez připomínek ověřen a je uložen k nahlédnutí
na obecním úřadě.

Předsedající  schůze  dále  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  1)
konstatoval,  že  přítomno  je  7  členů  zastupitelstva  (z  celkového  počtu  7  všech  členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající  navrhl určit  zapisovatelem schůze Janu Prokešovou a ověřovateli  zápisu Martina
Šlégla a Antonína Sapáka. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

     Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání, který byl na pozvánce na zasedání
zveřejněné na úřední desce. Starosta obce navrhl program rozšířit o body:

8. Projednání obecně závazné vyhlášky o odpadech.
9. Projednání záměru pořízení strategického plánu rozvoje obce.
10. Projednání smlouvy se společností van Gansewinkel na zajištění služeb odpadového 
hospodářství.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

        Program zasedání byl schválen.



2. Informace o rekonstrukci dětského hřiště u hasičky

Dle provedené kontroly bylo zjištěno, že některé prvky nesplňují bezpečnostní pravidla a musí
být z hřiště odstraněny. Podařilo se dohledat firmu, která hřiště v roce 2008 instalovala. Byly
dohodnuty opravy prvků a výměnu jednoho hracího prvku, vše na hřišti bude po zimě natřeno,
Celkové náklady na rekonstrukci nepřesáhnou 60tis. Kč.  Před hlasováním byla  dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina souhlasí s rekonstrukcí hřiště u hasičské zbrojnice s maximální výší 
nákladů 60tis. Kč .

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Projednání rozpočtu na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2016, 2017

Místostarostka Martina Burjanová představila rozpočet obce Březina na rok 2015 a rozpočtový
výhled na roky 2016 a 2017. Proběhla diskuse, kdy se Ing. Polák ptal na příjmy a výdaje pitné
vody,  upozornil  na  nutnost  vyrovnaného  hospodaření,  jak  je  to  stanoveno v dotačním titulu.
Finance nutné na dofinancování hasičského auta jsou v rezervě a bude proplaceny rozpočtovým
opatřením starosty obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2015 a rozpočtový výhled na
roky 2016 a 2017.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4. Projednání rozpočtových opatření č. 11/2014

Místostarostka  Martina  Burjanová  informovala  o  rozpočtových  opatřeních  starosty  obce  č.
11/2014 schválených k 30. listopadu 2014.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2014.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.



5. Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu JMK na odbornou přípravu

Starosta obce informoval o smlouvě o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje na odbornou
přípravu  dobrovolných  hasičů  ve  výši  3.200  Kč.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  poskytnutí  účelové  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na účely vymezené touto smlouvou na odbornou přípravu hasičů.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Projednání dotačního programu „Podpora spolkové, kulturní a sportovní činnosti"

Předsedkyně Spolkového a kulturního výboru zastupitelstva Petra Vasilová představila dotační
program  „Podpora  spolkové,  kulturní  a  sportovní  činnosti“,  která  by  měla  vést  k  lepšímu
přehledu  o  využití  obecních  financí  v  rámci  spolků.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost
zastupitelům i  přítomným občanům sdělit  své  stanovisko.  Dotaz  Ing.  Poláka  na  to,  jak  jsou
spolky spokojeny s tímto programem a zda by bylo možné spolkům proplácet náklady už v lednu
2015, ne až v březnu 2015. Starosta odpověděl, že pro rok 2016 je to takto naplánováno, ale pro
rok 2015 to termínově není možné, protože spolky ještě nemají uzavřené návrhy svých akcí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dotačního  program  „Podpora  spolkové,  kulturní  a
sportovní činnosti" platný od 1. ledna 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání účelové dotace na Štěpánský ohňostroj 2014.

Starosta  obce  předložil  návrh,  aby obec  Březina  schválila  mimořádnou  dotaci  na  10.  ročník
Štěpánského ohňostroje a to ve výši 15.000 Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ing. Polák se ptal, zde je toto součástí programu
dotací. Starosta odpověděl, že nikoliv, že Štěpánský ohňostroj je mimořádná dotace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje mimořádnou dotaci 15.000 Kč na podporu 10. ročníku
Štěpánského ohňostroje 2014.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.



8. Projednání vyhlášky o odpadech

Starosta obce představil novou vyhlášku o odpadech, která reaguje na zákon o odpadech, který od
1.  ledna  2015  stanovuje  nutnost  třídit  jak  bioodpad  (což  již  obec  Březina  činní),  tak  kovy.
Vyhlášku  stanovuje  systém třídění  odpadu včetně  třídících  míst.  Před  hlasováním byla  dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o stanovení systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina. Vyhláška nabude účinnosti 1. ledna
2015.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9. Projednání záměru pořízení strategického plánu rozvoje obce.

Předseda  Výboru  pro  životní  prostředí  a  rozvoj  obce  Michal  Bittner  informoval  o  potřebě
pořízení  strategického  plánu  rozvoje  obce,  kdy  důvodem  je  jak  nutnost  předložení  tohoto
dokumentu  pro získání  dotací  z  evropských i  národních fondů, stejně tak je strategický plán
důležitým  vodítkem  pro  zastupitelstva  obce,  jak  postupovat  v  obnově  obce.  Jsou  zde  dvě
nabídky,  jedna expertní za částku cca 80tis. prováděná odbornou firmou,  druhá komunitní za
částku cca 25tis. prováděná zaměstnancem Masarykovy univerzity ve spolupráci s Výborem pro
životní prostředí a rozvoj obce. Zastupitelstvo se aktuálně kloní ke komunitního pořízení plánu.
Dle Ing. Poláka neznamená levné dobré, na což odpověď pan Bittner s tím, že komunitní zadání
je levnější především díky tomu, že se na něm podílí občané a zastupitelé obce a tudíž experti vše
neúčtují.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje záměr obce Březina pořídit strategický plán rozvoje obce
Březina.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.



10. Projednání smlouvy se společností van Gansewinkel na zajištění služeb odpadového
hospodářství.

Starosta  obce  informoval  o  tom,  že  na  základě  poptávek  na  zajištění  služeb  v  odpadovém
hospodářství  na rok 2015 pro obec Březinu byla  ze tří  cenových nabídek (van Gansewinkel,
AVE,  SITA)  vybrána  nabídka  společnosti  van  Gansewinkel,  která  nabídla  nejlepší  cenové
podmínky.  Součástí nabídky společnosti van Gansewinkel je také darovací smlouva na částku
25.000 Kč pro obecní akce (bude využita pro oslavy 650 let obce), která bude schvalována na
začátku roku 2015.

Nově se díky smluvním podmínkám budou plastové a papírové kontejnery vyvážet každý týden,
dosud každých 14 dní a to za nižší cenu než dosud. Bioodpad bude nadále vyvážen 2x týdně,
nově budou v obci umístěny nádoby 1100 litrů namísto dosud 770 litrových. Papírové lepenky
budou mít zvláštní klec v odpadovém dvoře, nově obec za svoz nebude platit  a naopak bude
dostávat 1300 Kč za tunu materiálu v kleci. Během roku 2015 pak budou nainstalovány třídící
kontejnery na nová místa (Proseč směr Bukovina a lokalita Pod kapličkou).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  se  společností  van  Gansewinkel  na  zajištění
služeb v odpadovém hospodářství obce Březina pro rok 2015.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11. Diskuse

Pan Sapák se vrátil  ke spolkovému dotačnímu systému a ptal se, co přesně dělá Cyklo Gang
Březina, na což mu odpověděl zastupitel Křivonožka. Dále se diskutovala podpora kostelu, kdy
starosta obce nazval příspěvek jako „svíčkovné“ s tím, že je nutno podporovat i tento svatostánek
v naší obci.

Pan Severa se informoval, na co budou využity volné investiční prostředky z obecního rozpočtu.
Paní  místostarostka  Burjanová mu odpověděla,  že jsou připraveny některé  projekty,  které  by
zastupitelstvo rádo začalo  realizovat  běem roku 2015, ale  vše bude záležet  také na tom,  zda
budou vyhlášeny dotační tituly a zda obec na tyto prostředky dosáhne či nikoliv. Starosta doplnil,
že  v roce 2015 by bylo  dobré začít  budovat  obecní  komunikace  (Podsedky,  Hlubna),  nechat
navrhnout a postavit menší parkoviště před obchodem ENAPO, pokud začne EON se zakopáním
elektřiny,  tak  nové  osvětlení  v  části  Proseč.  Jistou  investicí  bude  dokončení  rekonstrukce
hasičské zbrojnice naproti obecního úřadu.



12. Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15.

Přílohy zápisu:
1) Informace o svolání zastupitelstva 
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Nabídka Flora servis na rekonstrukci hřiště
5) Návrh rozpočtu obce Březina 2015 a rozpočtový výhled 2016, 2017
6) Rozpočtové opatření 11/2014
7) Dotační program „Podpora spolkové, kulturní a sportovní činnosti“
8) Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1/2014
9) Smlouva se společností van Gansewinkel o poskytování služeb v odpadovém hospodářství

Zápis byl vyhotoven dne:  16.12.2014

Zapisovatel: Jana Prokešová ...........................................

Ověřovatelé: 

Martin Šlégl  dne  ...........................................

Antonín Sapák dne ...........................................

Mgr. Martin Habáň, starosta  dne ...........................................
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