
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 27. března 2017, od 18:00 hodin, knihovna OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner (omluven z důvodu zahraniční stáže)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 25

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání  zastupitelstva  obce  Březina  bylo  zahájeno  v  18  hod.  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 17. března 2017 do 27. března 2017 včetně. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 30. ledna 2017, 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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající navrhl určit zapisovatelem schůze Martinu Burjanovou a ověřovateli zápisu Petru
Vasilovou a Martina Šlegla. Jiné návrhy nepadly. Předsedající dal hlasovat.

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

    Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
1) Projednání vyhlášení záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
2) Projednání smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
3) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se spolky.
4) Projednání vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 438/1, k.ú. Březina
5) Projednání rozpočtových opatření 1/2017.
6) Projednání příspěvku na Svatovítské varhany.
7) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
      Program zasedání byl schválen.



1. Projednání v  yhlášení záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

V obci Březina bude v září až listopadu 2017 probíhat druhá etapa kabelizace obce, ve které se
budou dávat do země energetické, tak telekomunikační kabely. Protože společnost CETIN bude
zasahovat při kabelizaci směr Hlubna do obecního pozemku, musí obec schválit záměr zřízení
služebnosti.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.   Projednání smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.

Na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích a ukončení stavebních prací byly obci
Březina předloženy smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. a to
již na základě ceníku, který obce v roce 2016 schválila. Jedná se o čtyři smlouvy na jednotlivé
stavby (3x kabelizace obce I.  etapa,  1x připojení nového obecního úřadu). Celkově za částku
29.270 Kč bez DPH.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  číslo
PV-014330038256/001,  PV-014330038257/001,  PV-014330040488/001  a
PV-014330040033/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem smluv.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
        Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se spolky

Obec Březina na základě výzvy přijala ve stanoveném termín žádost o dotaci od níže uvedených
spolků v celkové výši 429.750 Kč, přičemž rozpočtem schválené prostředky jsou ve výši 330.000
Kč. Zastupitelstvo po diskusi vyhodnotilo všechny uvedené žádost a rozhodlo se, že prostředky
rozdělí následně. Se všemi spolky bude podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Naďa Ondráčková se zeptala na SVP, starosta odpověděl, že sídlí ve Křtinách a několik členů
mám i v obci Březina. Soňa Čermáková se zeptala, zda by obec přispěla i na okrašlovací spolek,
pokud by byl založen. Starosta odpověděl, že pokud bude žádost podána, bude to zastupitelstvo
řešit. Martin Šlegl se zeptal, na co čerpá peníze Vápenický spolek. Starosta odpověděl, že jako
dofinancování Vápenické stezky, která se ve spolupráci s obcí připravuje.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace s
těmito organizace a v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 85 tis., Cyklogang Březina –
27 tis., TJ Sokol Březina – 90 tis., PRO Březinu – 31 tis., Vápenický spolek – 11 tis., LMŠ Dobroděj –
25tis. a Svaz tělesně postižených Křtiny – 3 tis  a pověřuje starostu podpisem smluv. V rozpočtu
obce  Březina bude dále v kapitole spolková činnost rezervována částka 25 tis. pro aktivitu seniorů
obce Březina a částku do výše 25 tis. pro zapůjčení krojů na Anenské hody.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
            Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4.   Projednání vyhlášení záměru prodeje části obecního poz. p.č. 438/1, k.ú. Březina u Křtin

Pan Pavloň požádal o odkup části pozemku obce p.č. 438/1, k.ú. Březina u Křtin, kterým by
sjednotil  do svého vlastnictví své pozemky.  Protože obec nemá proti  tomuto námitky,  byl  na
náklady pana Pavloně zpracován geometrický plán  č.  408-1546/2017,  na jehož základě  bude
vyhlášen záměr prodeje pozemku o velikosti 83 m2 (předběžné číslo parcely 435/3).

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zbyněk Trávníček se zeptal na cenu. Starosta odpověď, že cena bude dána nabídkou, požadavek
obce je však minimálně 200 Kč za metr2  a bez nabídky,  která by dosahovala minimálně této
částky nebude pozemek prodán.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku  p.č. 438/1, k.ú.
Březina u Křtin o výměře 83 m2 (předběžné číslo parcely 435/3) dle geometrického plánu č. 408-
1546/2017.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.   Projednání rozpočtových opatření 1/2017

Starosta předložil zastupitelstvo rozpočtová opatření 1/2017 v celkové výši 78.200 Kč.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření 1/2017.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 5 bylo schváleno.



6. Projednání příspěvku na Svatovítské varhany

Svaz  měst  a  obcí  společně  s  pražským arcibiskupstvím požádalo  obce  o  příspěvek 1  Kč na
obyvatele na nové svatovítské varhany. Počet obyvatel obce je k dnešnímu dni 966, zastupitelstvo
se rozhodlo přispět částkou 1.000 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Jiří Holý je proti, dle něj má církev vlastního majetku dost.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje poskytnutí daru 1.000 Kč Nadačnímu fondu Svatovítské
varhany a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

7. Diskuse

Soňa  Čermáková  se  zeptala,  proč  došlo  ke  změně  etapizace  rekonstrukce  průtahu.  Starosta
odpověď, že důvod jsou změny projektu ve středu obce, které souvisí se zatrubněním potoka,
vyvolanou  přeložkou  plynu,  atd.  Projektová  dokumentace  byla  dokončena  za  minulého
zastupitelstva a je tedy těžké posuzovat, proč se problém nevyřešil už tehdy. Paní Čermáková
prohlásila, že se za jejího zastupitelstva řešilo, že se musí dělat nová kanalizace, na průměr tzv.
benešů  se nikdo neptal.  Starosta  odpověď,  že  neexistuje  jediný zápis,  což  je  chyba,  protože
dneska již těžko dokazovat, kdo a za co je odpovědný. Zároveň informoval, že je ohrožen také
kaštan u restaurace Devon, toto se však zjistí při samotné výstavbě.

Paní Procházková se zeptala, jak bude řešena doprava při uzavírce Táborské. Starosta odpověděl,
že bude uzavřena jako silnice na Brno, tak na Křtiny, kde bude vytvořeno dočasné parkoviště s
tím, že pro občany bydlící směrem k Hlubně je vyjednávána výjimka pro průjezd lesní cestou pod
čističku odpadních vod. Jinak bude objížďka směr Proseč, Křtiny, Babice a dále.

Marek Polan se zeptal, proč se celý problém finančně penálem neřeší také se společností, která
průtah projektovala. Starosta odpověděl, že pokud by byl problém na obecních částech stavby,
ihned by se to řešilo a upozorňuje na to i kraj, ten se však prozatím vše snaží řešit dohodou. Více
obce bohužel udělat nemůže.

Zbyněk Trávníček se zeptal,  proč se nestaví.  Starosta odpověděl,  že se staví,  ale aktuálně se
dělníci pohybují v části nad bývalým obecním úřadem, kde dokončují hlavní řád nové dešťové
kanalizace. Poté budou pokračovat přípojkami a dalšími části cesty.

Starosta  informoval  o  probíhající  výstavbě obecního  úřad  a  připravené rekonstrukci  hasičské
zbrojnice, o projektu chodníků a veřejného osvětlení v Proseči, které by mělo být spuštěno do
konce května.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:07.



Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 28. března 2017

Ověřovatelé: 

Petra Vasilová   ..........................................., dne 28. března 2017

Martin Šlegl   ..........................................., dne 28. března 2017

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 28. března 2017
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 28. března 2017


	1. Projednání vyhlášení záměru uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
	3. Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace se spolky
	4. Projednání vyhlášení záměru prodeje části obecního poz. p.č. 438/1, k.ú. Březina u Křtin

