
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 19. prosince 2016 od 18:00 hodin, knihovna OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 11

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 9. prosince 2016 do 20. prosince 2016 včetně. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 10. října 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 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 Martina
Šlegla a Petru Vasilovou. 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. Program byl doplněn o bod 9.

1) Projednání rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018, 2019
2) Projednání smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu na rok 2017
3) Projednání dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity
4) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb
5) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova veřejného osvětlení lokality Proseč“
6) Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Kompletní opravy obecních cest v obci Březina“
7) Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 8/5, k.ú. Březina u Křtin
8) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
9) Projednání úvěrové rámce pro obce Březina s Českou spořitelnou a.s.
10) Projednání rozpočtových opatření
11) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
      Program zasedání byl schválen.



1.   Projednání rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu 2018, 2019

Starosta obce představil návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018, 2019.
Příjmy jsou odhadovány ve výši 14.5 mil. Kč, výdaje pak ve výši 37,6 mil. Kč v případě realizace
všech  uvažovaných  investic  (průtah  obcí,  zatrubnění  potoka,  dostavba  obecního  úřadu,
rekonstrukce hasičské zbrojnice, II. etapa kabelizace obce a obnova veřejného osvětlení, atd). V
příjmech nejsou započteny dotace, ty je možno do rozpočtu zanést až po RoPD (Rozhodnutí o
přiznání dotace).  Schodek rozpočtu bude kryt  ze zůstatku na obecním účtu (cca 5 mil.  Kč) a
úvěrového rámce (cca 23mil). Pro rok 2016 byl schválen také schodkový rozpočet, díky daním,
dotacím a dobrému hospodaření obce však schodek bude o cca 2/3 nižší než byl plánován, to
stejné je odhadováno pro rok 2017. Byly představeny také rozpočtové výhledy.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2017 a rozpočtový výhled na
roky 2018 a 2019.

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

2.   Projednání smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu na rok 2017

Svozová společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nabídla obci pokračování spolupráci
při svozu a likvidaci odpadu i pro rok 2017. Další oslovené firmy nedokázaly nabídnout obci
výhodnější  podmínky,  a  proto starosta  obce navrhuje schválení  smlouvy o sběru,  přepravě  a
odstranění odpadu č. S/0500009/3160014004/17.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  sběru,  přepravě  a  odstranění  odpadu  č.
S/0500009/3160014004/17  se  společností  AVE  CZ  odpadové  hospodářství  s.r.o.  a  pověřuje
starostu podpisem smlouvy. 

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

        Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity

Místostarostka  obce  informovala  zastupitelstvo  občany  a  zastupitele  o  projektu  auditu
familyfriendlycommunity, jehož vedením bude pověřená právě místostarostka.

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



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  uzavření  Dohody  o  účasti  na  auditu
familyfriendlycommunity  mezi  Jihomoravským krajem a obcí  Březina,  jejíž  návrh je  přílohou
zápisu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

4.   Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb

Starosta  předložil  zastupitelstvu  návrh  na  schválení  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  poskytování
právních služeb, kdy účelem dodatku je prodloužení právních služeb poskytovaných advokátem
Mgr. et Mgr. Jan Parmou do konce roku 2018, cenové podmínky zůstávají v platnosti.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních
služeb s advokátem Mgr. et Mgr. Jan Parmou do 31. prosince 2018 a pověřuje starostu podpisem
dodatku.

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

5.   Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Obnova veřejného osvětlení lokality Proseč“

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o o dílo na obnovu
veřejného osvětlení lokality Proseč. Důvodem je změna rozsahu díla, sjednané ceny a termínu
dokončení díla, kdy důvodem jsou oběma stranami nezaviněné okolnosti (výstavba průtahu obcí).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  1  k  ke  smlouvě  o  dílo  „Obnova
veřejného osvětlení lokality Proseč“ a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

6. Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo „Kompletní opravy obecních cest Březina“

Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Kompletní
opravy  obecních  cest  Březina“.  Důvodem dodatku  je  celkové  navýšení  požadovaných  prací,
budování nové dešťové kanalizace, přejezdových odtokových kanálů a další úpravy požadované
obcí. Práce skončili v listopadu 2016 a celkově došlo k navýšení o 1.987.562,43 Kč.



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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  2  ke  smlouvě  o  dílo  „Kompletní
opravy obecních cest Březina“ a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

7.   Projednání kupní smlouvy na pozemek p.č. 8/5, k.ú. Březina u Křtin

Z důvodu změn na katastru musí zastupitelstvo obce zrušit usnesení č. 14 ze dne 20. června 2016
o koupi  části  pozemku p.č.  8/4.  Protože obec  má  o pozemek  stále  zájem a ten  byl  mezitím
oddělen jako p.č. 8/5, k.ú. Březina u Křtin, přijímá nové usnesení o koupi.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina ruší usnesení č. 14 ze dne 20. června 2016 o koupi části pozemku
p.č. 8/4, a  schvaluje koupi pozemku p.č. 8/5, k.ú. Březina u Křtin s výměrou 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. 7 bylo schváleno.

8.   Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomor. kraje.

Starosta obce předložil dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č.  036523/16/OKH, tedy smlouvy, kterou byla obci poskytnuta dotace 300.000 Kč na výstavbu
hasičské zbrojnice.  Obec požádala o prodloužení dotace do května 2017, což schválili  volené
orgány Jihomoravského kraje.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje č.  036523/16/OKH a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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



9.   Projednání úvěrové rámce pro obce Březina s Českou spořitelnou a.s.

Obec vyjednávala o novém úvěrovém rámci, který by řešil aktuální potřeby obce a zabezpečil tak
možnost financování akcí a spolufinancování akcí, na které obec žádá dotace. Česká spořitelna po
jednáních je ochotna zvýšit úvěrový rámec (tj. Ne zadlužení obce, ale možnost si půjčit) z 24 mil.
Kč na 30 mil. Kč, při prodloužení splatnosti z 10 na 15 let a snížení úroku z 1,1% na 0,85%, čímž
zůstanou zachovány splátkové parametry. Aktuálně je vyčerpáno cca 6,6 mil. Kč, které se použily
na  refinancování  půjčky  na  splaškovou  kanalizaci,  kde  byl  úrok  přes  5%,  nic  jiného  zatím
financováno z úvěrového rámce nebylo.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje úvěrovou smlouvu č. 0423369459/LCD o přijetí úvěru ve
výši  30  mil.  Kč  se  splatností  25.  října  2032  a  úrokovou  sazbou 0,85% a pověřuje  starostu
podpisem smlouvy.

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

10.   Projednání rozpočtových opatření 9/2016 a 10/2016.

Starosta předložil zastupitelstvo rozpočtová opatření 9/2016, které byly provedeny v celkové výši
1.175.600 Kč a rozpočtová opatření 10/2016, které byly provedeny v celkové výši 2.676.800 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 9/2016 a 10/2016.

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

11. Diskuse

Pan Kosina se zeptal na aktuální zadlužení. Starosta odpověděl, že k poslednímu listopadovému
dni je to 6.620.000 Kč, tj. dluh za splaškovou kanalizaci.

Pan  Luner  se  zeptal  na  postup  prací  při  rekonstrukci  průtahu,  zmínil  dle  jeho  názoru
nedostatečnost průměru svodu dešťové kanalizace. Starosta odpověděl, že vše je dle projektu, dle
projektu bude také zachráněna studna v Proseči nedaleko prodejny ENAPO.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:09



Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 19. prosince 2016

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl   ..........................................., dne 19. prosince 2016

Petra Vasilová   ..........................................., dne 19. prosince 2016

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 19. prosince 2016
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 19. prosince 2016
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