
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 15

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 18.10 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 10. června 2016 do 21. června 2016 včetně. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které
se konalo 2. května 2016, 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  Martinu  Burjanovou  a  ověřovateli  zápisu
Antonína Sapáka a Martina Šlegla. Jiné návrhy nepadly. 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, bylo navrženo zrušení projednání
bodu 15 a 16, neboť geodet ještě nedoložil geometrické plány.

1) Projednání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
2) Projednání cenové nabídky na obnovu veřejného osvětlení, II. etapa Březina.
3) Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2015.
4)  Projednání  účetní  závěrky obce  Březina,  závěrečného  účtu  obce  Březina  včetně  zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.
5) Projednání rozpočtového opatření 4/2016 a 5/2016.
6) Projednání směny pozemku 241/5, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.
7) Projednání směny pozemku 380/2, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.
8) Projednání směny pozemku 380/3, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.
9) Projednání prodeje pozemku 202/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.
10)  Projednání prodeje pozemku 44/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.
11)   Projednání prodeje pozemku 50/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru. 



12)   Projednání prodeje pozemku 51/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.
13)   Projednání prodeje pozemku 255, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.
14)   Projednání koupě části pozemku 8/4, k.ú. Březina u Křtin.
15)   Projednání koupě části pozemku 17, k.ú. Březina u Křtin. (navrženo vypustit)
16)   Projednání koupě části pozemku 291/4, k.ú. Proseč u Březiny (navrženo vypustit)
17)  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.

1. Projednání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Obec Březina podala na začátku roku 2016 několik žádostí o dotace, z nichž byly úspěšné –
oprava a dostavba hasičské zbrojnice (300.000 Kč), výstavba obecního úřadu (200.000 Kč), rok
obecního  lesa  (12.870  Kč).  Obec  se  tyto  dotace  rozhodla  přijmout  a  je  nutné  schválení
zastupitelstvem.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  přijetí  dotací  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje
-  ve  výši  300.000  Kč  na akci  „1.  etapa  přestavby  hasičské  zbrojnice“,  dotační  program  na
požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JMK
-  ve  výši  200.000  Kč  na  akci  „výstavba  nového  obecního  úřadu“,  Program  rozvoje  venkova
Jihomoravského kraje pro rok 2016
-  ve  výši  12.870  Kč na  akci  „rok  obecního  lesa“,  dotační  program  "Zdravé  obce,  města,
mikroregiony  JMK -  ZOMM  2016"  za podmínek návrhu smluv o poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje a pověřuje starostu podpisem smluv.

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



2.   Projednání cenové nabídky na obnovu veřejného osvětlení, II. etapa Březina.

V rámci II. etapy kabelizace nízkého napětí oslovila obec Březina společnosti ELING ohledně
zpracování nabídky pro II. etapu veřejného osvětlení a veřejné osvětlení pro lokalitu Vojtíšky.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje cenové nabídky od společnosti ELING CZ pro II. etapu
kabelizace veřejného osvětlení (96.361 Kč bez DPH) a kabelizace lokality Vojtíšky (22.000 Kč
bez DPH).

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

3.   Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2015.

Ředitelka Základní a mateřské školy Březina, Jana Závadová, předložila ke schválení výsledky
hospodaření  této  školy.  Dle  zprávy  je  hospodářský  výsledek  školy  za  rok  2015  v  částce
-16.415,30 Kč.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Březina za rok 2015. 

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

4.   Projednání účetní závěrky obce Březina, závěrečného účtu obce Březina včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Starosta obce předložil účetní závěrku obce Březina a závěrečný účet obce Březina včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, všechny dokumenty byly zveřejněny dle
zákona také na úřední desce a elektronické úřední desce. Obec Březina hospodařila s přebytkem
313.510  Kč,  které  byly  převedeny  do  hospodářského  roku  2016.  Ke  zprávě  o  výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byla přijata nápravná opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje účetní závěrku obce Březina za rok 2015 a závěrečný účet
obce  Březina  2015  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2015 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření.

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



5.   Projednání rozpočtového opatření 4/2016 a 5/2016.

Starosta předložil  zastupitelstvo rozpočtová opatření 4/2016 a 5/2016, které byly provedeny v
celkové  výši  625.000  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 č. 4/2016 a 5/2016.

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

6.   Projednání směny pozemku 241/5, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na směnu pozemku
obecního p.č. 241/5, k.ú. Proseč u Březiny a rozhodlo se tuto směnu uskutečnit. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající  dal
hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje směnu pozemku p.č. 241/5, k.ú. Proseč u Březiny (dle GP
310-40/2016) v majetku obce s výměrou 120 m2 za pozemek p.č. 244/2, k.ú. Proseč u Březiny v
majetku Divišové Grety a Divišové Lenky s výměrou 169 m2  (dle GP 310-40/2016) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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

7.   Projednání směny pozemku 380/2, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na směnu pozemku
obecního p.č. 380/2, k.ú. Proseč u Březiny a rozhodlo se tuto směnu uskutečnit. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající  dal
hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje směnu pozemku p.č. 380/2, k.ú. Březina u Křtin (dle GP
340-151/2014) v majetku obce s výměrou 11 m2 za pozemek p.č. 413/2, k.ú. Proseč u Březiny v
majetku  Potrusila  Ladislava  s  výměrou  11  m2  (dle  GP  340-151/2014))  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
           Usnesení č. 7 bylo schváleno.



8. Projednání směny pozemku 380/3, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na směnu pozemku
obecního p.č. 380/3, k.ú. Březina u Křtin a rozhodlo se tuto směnu uskutečnit.  Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající  dal
hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje směnu části pozemku p.č. 380/3, k.ú. Březina u Křtin (dle
GP 363-42/2016) v majetku obce s výměrou 18 m2 za pozemky p.č. 411, k.ú. Březina u Křtin a
pozemek p.č. 413/1, k.ú. Březina u Křtin v majetku Jandové Jitky s výměrou 15 m2 a 3 m2 dle GP
363-42/2016) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

9. Projednání prodeje pozemku 202/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na koupi obecního
pozemku p.č. 202/2, k.ú. Proseč u Březiny, který je využívám soukromou osobou a rozhodlo se
pozemek prodat.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  prodej  obecního  pozemku  p.č.  202/2,  k.ú.  Proseč  u
Březiny,  ostatní  plocha,  o  výměře 38 m2 zájemci  Luďku Holíkovi,  Březina 111,  za cenu 125
Kč/m2, tedy za celkovou cenou 4.750 Kč, poplatek vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitosti platí kupující strana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Projednání prodeje pozemku 44/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na koupi obecního
pozemku p.č. 44/2, k.ú. Proseč u Březiny, který je využívám soukromou osobou a rozhodlo se
pozemek prodat.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 44/2, k.ú. Proseč u Březiny,
ostatní plocha, o výměře 11 m2 zájemci Naděždě Ondráčkové, Březina 128, za cenu 125 Kč/m2,
tedy za celkovou cenou 1.375 Kč, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitosti platí kupující strana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 10 bylo schváleno.



11. Projednání prodeje pozemku 50/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na koupi obecního
pozemku p.č. 50/2, k.ú. Proseč u Březiny, který je využívám soukromou osobou a rozhodlo se
pozemek prodat.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 50/2, k.ú. Proseč u Březiny,
ostatní plocha, o výměře 17 m2 zájemci Lubomíru Otrubovi, Březina 119, za cenu 125 Kč/m2,
tedy za celkovou cenou 2.125 Kč, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitosti platí kupující strana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12. Projednání prodeje pozemku 51/2, k.ú. Proseč u Březiny dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na koupi obecního
pozemku p.č. 51/2, k.ú. Proseč u Březiny, který je využívám soukromou osobou a rozhodlo se
pozemek prodat.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 51/2, k.ú. Proseč u Březiny,
ostatní plocha, o výměře 28 m2 zájemci Lubomíru Otrubovi, Březina 119, za cenu 125 Kč/m2,
tedy za celkovou cenou 3.500 Kč, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitosti platí kupující strana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13. Projednání prodeje pozemku 255, k.ú. Březina u Křtin dle vyhlášeného záměru.

Zastupitelstvo obce dle vyhlášeného záměru z 2. května 2016 dostalo nabídku na koupi obecního
pozemku p.č. 255, k.ú. Březina u Křtin,  který je využívám soukromou osobou a rozhodlo se
pozemek prodat.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 255, k.ú. Březina u Křtiny,
ostatní plocha, o výměře 66 m2 zájemci Soně Sedláčkové, Ochoz u Brna 26, za cenu 125 Kč/m2,
tedy za celkovou cenou 8.250 Kč, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitosti platí kupující strana a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 13 bylo schváleno.



14. Projednání koupě části pozemku 8/4, k.ú. Březina u Křtin.

Na základě dohody mezi obecním zastupitelstvem a panem Michalem Zelinkou ohledně výstavby
místní komunikace byl dohodnut odkup pozemku obcí a to části pozemku p.č. 8/4, k.ú. Březina u
Křtin,  na kterém je  vybudována místní  komunikace.  Pan Michal  Zelinka  vystoupil  s  tím,  že
částku za pozemek dá jako sponzorský dar SDH Březina. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Březina schvaluje  koupi  části  pozemku p.č.  8/4,  k.ú.  Březina u Křtin  dle
geometrického plánu, výměra 21 m2, majitele Michala Zelinka, Březina 235, za cenu 52.000 Kč,
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti platí kupující strana a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 14 bylo schváleno.

15.   Diskuse

Pan Dušek se zeptal na stav ohledně křižovatky na Hlubnu. Starosta odpověděl, že situace se řeší
s nadřízenými orgány a Policii ČR.

Pan Haničinec  se zeptat  na projekt  obecního rybníka.  Místostarostka  odpověděla,  že se  stále
hledají možnosti, kam uložit bahno, protože na skládku by byla cena 6 mil. Kč. 

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:27.

Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 21. června 2016

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák    ..........................................., dne 21. června 2016

Martin Šlegl    ..........................................., dne 21. června 2016

Mgr. Martin Habáň, starosta    ..........................................., dne 21. června 2016
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka   ..........................................., dne 21. června 2016
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