
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 1. února 2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 17

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 20. ledna 2016 do 1. února 2016 včetně. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 21. prosince 2015, 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 Martina Burjanová a ověřovateli zápisu Martin
Šlegl a Bronislav Fialkowski. 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 zasedání, je navrženo rozšíření programu o
jeden bod – projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN.

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
3) Projednání veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Šlapanice
4) Projednání zadání změny č. 1 ÚP obce Březina
5) Projednání smlouvy o dílo na demolici obecního úřadu
6) Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 429/4, 430, 432, část 431 a část 434, k.ú.
Březina u Křtin
7) Projednání prodej pozemku p.č. 496/2, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru
8) Projednání rozpočtových opatření 11/2015
9) Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN.
10) Diskuse



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.   Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

V rámci stavby zatrubnění potoka je nutno schválit další smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Jihomoravským krajem a to na věcná břemena na pozemku č.  50 a to za
částku 1.300 Kč bez DPH.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemek č. 50 s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Projednání veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Šlapanice

Chybou novely zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích došlo k tomu, že silničním
správním orgánům na obcích byla  odebrána kompetence projednávat účelové komunikace (ty
přešly na ORP), ale byla jim dána kompetence k rozhodování o místních komunikacích (ta byla
ORP  odebrána).  Protože  na  obecním  úřadě  není  osoba,  která  by  byla  k  věci  kompetentní,
vyjednal starosta s nadřízenými ORP Šlapanice veřejnoprávní smlouvu, kterou toto rozhodování
přejde na Šlapanice a to bez nároku na odměnu (jak je tomu například při veřejnoprávní smlouvě
o přestupcích).

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Veřejnoprávní smlouvu podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi Obcí Březinu a Městem Šlapanice,
kdy dle smlouvy orgány Města Šlapanice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Březina
přenesenou  působnost  ve  věci  výkonu  agendy  činnosti  speciálního  stavebního  úřadu  dle
ustanovení § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a předpisů souvisejících, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 2 bylo schváleno.



4.   Projednání zadání změny č. 1 ÚP obce Březina

Změny  územního  plánu  č.  1  prošly  kontrolou  zainteresovaných  státních  organizací  a  byly
navrženy změny v textové části – které se netýkají samotných požadovaných změn obcí Březinou
– a proto je nutné tyto změny znovu schválit.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje Zadání změny č. 1 ÚP obce Březina podle §
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,
(stavební zákon).

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5.   Projednání smlouvy o dílo na demolici obecního úřadu

Proběhlo  otevřené  výběrové  řízení  obálkovou  metodou,  kdy  se  sešlo  šestnáct  nabídek  od
stavebních společností.  Vítězem se stala brněnská firma L.N.O., s.r.o. se kterou je navrženou
uzavřít  smlouvu  o  dílo,  kterou  připravil  právník  obce.  Vysoutěžená  částka  na  demolici  dle
projektové dokumentace je 383.174,24 Kč bez DPH.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo na demolici obecního úřadu se společností
L.N.O. s.r.o. za částku 383.174,24 Kč bez DPH pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6.   Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků p.č. 429/4, 430, 432, část 431 a část 434, k.ú.
Březina u Křtin

Zastupitelé obce Březina projednali žádost několika občanů obce ohledně odprodeje obecních
pozemků, které těsně přiléhají k jejich pozemkům. Po diskusích bylo rozhodnuto tyto pozemky
prodat,  byla  stanovena  minimální  cena  pozemku  a  to  250  Kč/m2,  zastupitelstvo  musí  prvně
vyhlásit  záměr na tento prodej, případný prodej bude schvalován až na dalším zastupitelstvu.
Pozemky byly dle geometrického plánu č. 355-154/2015, který je přílohou, nově přerozděleny.

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



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků dle geometrického
plánu č. 355-154/2015 a to pozemků, všechny k.ú. Březina u Křtin: 429/4, 429/70, 430, 432 a
434/1 o celkové ploše 1247 m2, kdy stanovuje minimální cenu 250 Kč za m2.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Projednání prodej pozemku p.č. 496/2, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru

Obec Březina na základě projednání a schválení vyhlášení záměru usnesením zastupitelstva číslo
1 ze dne 16.11.2015 vyhlásila záměr prodat pozemek 496/2, k.ú. Březina u Křtin. Záměr byl
zveřejněn  na  úřední  desce  od  18.  listopadu  2015  do  4.  prosince  2015.  Tři  zájemci  o  tento
pozemek  se  rozhodli,  že  ho  koupí  dle  svých  požadavků  a  tak  byl  pozemek  rozdělen
geometrických plánem č. 358-2/2016.

Paní Čermáková se zeptala, proč obec Březina chce tyto pozemky prodat, a že tím prodává kus
Vápenického  sadu.  Starosta  odpověděl,  že  90% pozemku  je  návoz,  odpad  a  zarostlé,  navíc
pozemek byl rozdělen tak, aby Vápenický sad nepřišel ani o jediný strom, který zde byl vysazen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecních pozemků a pověřuje starostu podpisem
smluv, vklad do katastru nemovitostí hradí kupující strana a to takto:
- p.č. 496/12, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 376 m2 prodává Mgr. Gabriele Vojtkové za cenu 250
Kč za m2, tedy za celkovou cenu 94.000 Kč,
- p.č. 496/11, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 245 m2 prodává Zdeňku Cagáškovi za cenu 250 Kč
za m2, tedy za celkovou cenu 61.250 Kč,
- p.č. 496/10, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 125 m2 prodává Martini Dostalovi (½) a Bc. Janě
Dostalové za cenu 250 Kč za m2, tedy za celkovou cenu 31.250 Kč.

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

8. Projednání rozpočtových opatření 11/2015

Starosta předložil  zastupitelstvo rozpočtová opatření 11/2015, které byly provedeny v celkové
výši 961.332 Kč.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření 11/2015.

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



9. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN.

Na základě smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a následného provedení stavby byla
obec vyzvána k podpisu samotné smlouvy za částku 10.000 Kč bez DPH. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. stavěla na pozemcích obce nový digitální rozdělovač pro rychlejší přenos dat,
což se již projevilo u některých občanů v obci, kterým je postupně zvyšována rychlost internetu.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu č. 11010-053889 PVDSL5M_E04_B_KRTN8_OK
o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za částku 10.000
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10.   Diskuse

Pan Zelinka se zeptal, jak se vyvíjí situace ohledně sporu mezi ním a obcí. Starosta odpověděl, že
věc řeší  právní  zástupci  obou stran,  a že na radu právníka obce se k celé  záležitosti  nebude
vyjadřovat.

Paní Čermáková se zeptala, proč jsou ignorovány její rady ohledně přesazování lip před školou.
Pan Bittner jí odpověděl, že tento úkon byl konzultován se zahradní architektkou a následně obec
a  stromy navštívil  dendrolog,  který  navrhl  jiný  postup  přesazování,  který  také  obec  plánuje
dodržet.
 
Pan Holý vyslovil svůj názor, že je špatně dávat chodník blíže k silnici a zelený pás přesouvat ke
zdi školy. Pan Jiří Polák vystoupil s tím, že on a celé minulé zastupitelstvo bylo uraženo články v
posledním čísle Březinského zpravodaje, ve kterých bylo napsáno, že bývalé zastupitelstvo může
za  chyby  v  projektu  silnice  jako  například  nutné  kácení  lip  před  školou.  Následně  přečetl
vyjádření své a bývalých zastupitelů (příloha zápisu z jednání zastupitelstva). Následně pan Polák
odešel z jednání, protože nechtěl diskutovat. Pan Holý řekl, že ho uráží, když někdo uráží bývalé
zastupitele, protože sám byl dříve zastupitel.  Starosta vysvětlil,  že je důležité vnímám, kdy se
chyby  udály  a  koho  to  byla  zodpovědnost  a  jako  příklad  chyb  v  projektu  uvedl  průměr
navrhovaného  vjezdového  ostrůvku  u  čističky,  že  ještě  jako  angažovaný  občan  zastupitele
upozorňoval, že ostrůvek je příliš široký a že bývalí zastupitelé si toho v projektové dokumentaci
vůbec nevšimli a byli velmi překvapení. 

Pan  Polan  uvedl,  že  letadla  nad  jeho  pozemkem  létají  velmi  nízko,  že  to  plaší  koně.
Starosta odpověděl, že jsou to vojenská letadla, a že je nutno podat stížnost u vojenské správy, ne
u obce. Dále se zeptal, proč se obec a pan Zelinka baví jen prostřednictvím právních zástupců.
Starosta odpověděl, že právní zástupce obce mu doporučil se k věci nevyjadřovat a tudíž to bude
respektovat. Pan Polan bude po obci požadovat zajištění průjezdu po místní komunikaci i poté,
kdyby pan Zelinka svůj pozemek například zablokoval.



Pan  Fialkowski  se  zeptal,  je-li  možné  porovnat,  kolik  pozemků  se  prodalo  za  minulého
zastupitelstva  a  za  tohoto  zastupitelstva.  Starosta  srovnání  s  minulým  funkčním  obdobím
nedokázal podat, ale sdělil, že v tomto funkčním období bylo získáno 4.361 m2 za průměrnou
cenu 94 Kč/m2, prodáno pak 766 m2 za průměrnou cenu 98 Kč/m2  . Na dnešním zastupitelstvu
pak byl schválen záměr a prodej 2.733 m2  za cenu 250 Kč/m2 a toto čísla jasně vypovídají o tom,
že obec spíše pozemky získává, než prodává.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:07.

Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Bronislav Fialkowski   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 28. prosince 2015 
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 28. prosince 2015 
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