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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 23. 2. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 9

1. 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 16. 2. 2015 do 23. 2. 2015 včetně.  Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis z lednového 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  Jana  Prokešová  a  ověřovateli  zápisu  Petra
Haničince a Martina Šlegla. 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. Byl přidán jeden bod

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání dodatku úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou.
3) Smlouva o bezúplatném přenechání majetku do užívání.
4) Projednání příspěvků spolkům dle dotačního programu.
5) Projednání záměru prodeje obecního pozemku.
6) Diskuse

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.
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Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

     Program zasedání byl schválen.

2. Projednání dodatku úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou

Smlouva  o  úvěru  č.  0213960419 s  Českou spořitelnou  na  výstavbu kanalizace  a  ČOV obce
Březina u Křtin – dofinancování I. etapy a financování II. Etapy za dne 3.10.2008 měla stanovenu
úrokovou sazbu 4.99% per annum. Starosta zahájil  ihned po svém nástupu jednání s Českou
spořitelnou a podařilo  se  dosáhnout  změny smlouvy,  kdy počínaje  dnem 1.3.2015 sjednávají
banka a klient pevnou úrokovou sazbu úvěru ve výši 3,00 %.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 0213960419 ze dne 3.
10. 2008, kdy počínaje dnem 1.3.2015 sjednávají banka a klient pevnou úrokovou sazbu úvěru ve
výši 3,00 % a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.

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

 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Smlouva o bezúplatném přenechání majetku do užívání.

Od cca listopadu 2014 se řeší převzetí sítí od společnosti Pila Višnová, která je majitelem lokality
Pod kapličkou. Jde o veřejné osvětlení – 1. etapa, dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod,
větev  B  místní  komunikace  s  napojením na  silnici  č.  II./373  (Jedovnice  –  Brno-Líšeň).  Po
vyjednávání byla dohodnuta Smlouva o bezúplatném přenechání majetku do užívání, se kterou
byli všichni zastupitelé seznámeni. Smlouva o přenechání majetku do užívání se uzavírá na dobu
určitou, do 1. ledna 2020.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o bezúplatném přenechání majetku do užívání se
společností Pila Višňové, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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4.   Projednání příspěvků spolkům dle dotačního programu

Na  základě  výzvy,  která  byla  vyhlášena  zastupitelstvem  obce  k  místním  spolkům  ohledně
podávání žádostí o dotace dle schváleného dotačního programu „Podpora spolkové, kulturní a
sportovní činnosti“, zastupitelstvo obce rozhodlo o přidělení dotací následovně:

SDH Březina 80.000,- Kč
PRO Březinu 30.000,- Kč
Cyklo gang Březina 19.000,- Kč
Klub seniorů Březina 30.000,- Kč
Pionýr Březina 10.000,- Kč
Zahrádkáři Březina   9.000,- Kč
Český svaz včelařský Křtiny   2.000,- Kč
TJ Sokol Březina 98.000,- Kč
MC Březínek 15.000,- Kč
Příspěvek na hodové kroje 25.000,- Kč

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  na  základě  dotačního  programu  „Podpora  spolkové,
kulturní a sportovní činnosti“ přidělení příspěvků místním spolkům. Podmínkou získání dotací a
podepsání  smluv  se  spolky  bude  aktivní  účast  na  přípravách  a  oslavách  výročí  obce,  kdy
organizaci bude zajišťovat Školský a kulturní výbor. S TJ Sokol Březina pak bude během roku
2015 nutno dojednat vyúčtování reálných nákladů na energie a provoz sokolovny Březina.

SDH Březina 80.000,- Kč
PRO Březinu 30.000,- Kč
Cyklo gang Březina 19.000,- Kč
Klub seniorů Březina 30.000,- Kč
Pionýr Březina 10.000,- Kč
Zahrádkáři Březina   9.000,- Kč
Český svaz včelařský Křtiny   2.000,- Kč
TJ Sokol Březina 98.000,- Kč
MC Březínek 15.000,- Kč
Příspěvek na hodové kroje 25.000,- Kč

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

             Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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5.   Projednání záměru prodeje obecního pozemku.

Na základě písemné žádosti o prodej pozemku č. 312/8, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 54m2,
druh pozemku ostatní půda dal starosta hlasoval o níže uvedeném usnesení.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  vypsání záměru prodeje obecního pozemku č.  312/8, k.ú.
Proseč u Březiny o výměře 54m2, druh pozemku ostatní půda dle přiloženého zákresu.

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

             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6.   Diskuse

Paní Čermáková položila dva dotazy ohledně zeleně v obci – novorozenecké stromky v obci a
stav projektu přestavby hasičské zbrojnice s přístavbou obecního úřadu. Starosta obec odpověděl,
že co se týče projektu, tak je zde projektován nový střed obce, jehož součástí bude i studie toho,
zda obecní úřad + knihovny by měly být samostatné budovy, s hasiči tudíž bude diskutována i
podoba  hasičské  zbrojnice.  Ohledně  zeleně  odpověděla  Petra  Vasilová  a  koordinátorka  akce
Martina  Haničincová,  že  je  připraveno podzimní  sázení  ve  spolupráci  se  sdružením větvení,
plocha k výsadbě bude prostor mezi kaplí a lokalitou OXES.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.32.

Přílohy zápisu:
1) Informace o svolání zastupitelstva 
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 0213960419 ze dne 3. 10. 2008 s Českou spořitelnou
5) Smlouvu o bezúplatném přenechání majetku do užívání se společností Pila Višňové, a.s.
6) Vyhlášený záměr na prodej obecního pozemku č. 312/8, k.ú. Proseč u Březiny.
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Zápis byl vyhotoven dne:  24. února 2015

Zapisovatel: 

Jana Prokešová ..........................................., dne ..........................

Ověřovatelé: 

Petr Haničinec ..........................................., dne ..........................

Martin Šlegl ..........................................., dne ..........................

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