
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 12. října 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

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner  (omluven)

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

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 4. října 2016 do 12. října 2016 včetně. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 12. září 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 Jiřího Holého. 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, bylo navrženo doplnění bodů 5, 6 , 7 a 8.

1) Projednání změny č. 1 Územní plánu Březina.
2) Projednání práva provedení stavby na pozemcích obce.
3) Projednání koupě pozemku p.č. 291/11, k.ú. Proseč u Březiny.
4) Projednání rozpočtových opatření 08/2016.
5) Projednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace.
6) Projednání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
7) Projednání smlouvy o dílo na digitální povodňový plán obce Březina.
8) Ustanovení nového koordinátora pro MA a projektu "Obec Březina - zdravá obec" 
9) Diskuse.

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

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



1.   Projednání změny č. 1 Územní plánu Březina

Starosta obce představil projednávané změny územního plánu č. 1, které se týkají dvou lokalit a
to lokality Z56 – plochy občanského vybavení a P57 – plochy technické infrastruktury, nakládání
s  odpady.  Změny  se  provádí  z  důvodu  výstavby  obecního  úřadu  a  rekonstrukce  hasičské
zbrojnice, v případě plochy P57 pak z důvodu rekonstrukce sběrného místa.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz Pavle Neužila, zde je počítáno s dětským hřištěm za novým obecním úřadem. Starosta řekl,
že ano, plány se již připravují, je schváleno už i nové oplocení. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje změnu č. 1 Územního plánu Březina.

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

2.   Projednání práva provedení stavby na pozemcích obce

Na základě rozhodnutí  zastupitelstva obce Březina dne 12.  září  2016, byl  vyhlášen záměr na
práva provedení stavby na pozemcích obce, který byl vyvěšen 14. září 2016 a sejmut 30. září
2016. Právo stavby se schvaluje pro společnost Developerský projekt Pod kapličkou, s.r.o., se
sídlem Brněnská 404, 664 42, Modřice k vybudování infrastruktury níže uvedené infrastruktury a
to vše, dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku Obce Březina
schváleného usnesení Zastupitelstva obce Březiny č. 1 ze dne 2. května 2016, za celkovou částku
21.500 Kč.

SO 02: Prodloužení vodovodu
SO 03: Prodloužení splaškové kanalizace
SO 04: Prodloužení dešťové kanalizace
SO 07: Prodloužení a úprava komunikace obytné zóny včetně sjezdu na silnici II/373 se zrušením
úvrati u RD 34, RD 35 a RD 01.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pavel Neužil se zeptat, jestli směrem od obce bude stále zachován průchod. Starosta potvrdil, že
průchod bude zachován, navíc bude zrušena úvrať a průchod tak bude bezpečnějsí. Předsedající
dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  na  právo  provedení  stavby  se  společností
Developerský  projekt  Pod  kapličkou,  s.r.o.,  se  sídlem  Brněnská  404,  664  42,  Modřice,  k
vybudování infrastruktury z částku 21.500 Kč.

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

        Usnesení č. 2 bylo schváleno.



3.   Projednání koupě pozemku p.č. 291/11, k.ú. Proseč u Březiny

Starosta  obce  informoval  o  dohodě  o  odkupu  pozemku  p.č.  291/11,  k.ú.  Proseč  u  Březiny
odděleného dle geometrického plánu č. 314-75/2016, o výměře 69 m2 od manželů Chytkových.
Dohodnutá cena činní 250 Kč/m2, celková cena 17.250 Kč. Důvodem je narovnání majetkových
vztahů v souvislosti s budováním místních komunikací.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  nákup  pozemku  p.č.  291/11,  k.ú.  Proseč  u  Březiny
odděleného dle geometrického plánu č. 314-75/2016, o výměře 69 m2 od manželů Chytkových a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Dohodnutá cena činní 250 Kč/m2, celková cena 17.250 Kč. 

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

4.   Projednání rozpočtových opatření 08/2016

Starosta předložil zastupitelstvo rozpočtová opatření 8/2016, které byly provedeny v celkové výši
257.900 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 8/2016.

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

5.   Projednání smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Na  základě  výběru  dodavatele  bylo  rozhodnuto  o  uzavření  smlouvy  o  dílo  na  projektovou
dokumentaci na chodníky v obci s firmou OLSTAK PROJEKT, s.r.o. Starosta popsal možnou
variantu chodníků, nutnost vykupovat pozemky a další překážky. Projektové ceny je odhadováno
na cca 10-12 mil. Kč, obec se samozřejmě bude snažit získat dotace. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo se společností OLSTAK PROJEKT, s.r.o.
na zhotovení projektové dokumentace „Chodníky obce Březina“ za cenu 399.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

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



6. Projednání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje

Starosta obce podal v dubnu 2016 žádost o poskytnutí individuální dotace hejtmana kraje. Ta
byla v září krajským zastupitelstvem schválena ve výši 1.000.000 Kč na projekt „Rekonstrukce
zatrubnění Ochozského potoka“, s vyčerpáním dotace do března 2017 a vyúčtováním do dubna
2017. Druhou dotací je pak dotace ve výši 250.000 na projekt Březina-průtah s čerpáním do srpna
2017.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Březina schvaluje  přijetí  účelové investiční  finanční  podpory  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce zatrubnění Ochozského potoka“ ve
výši 1.000.000 Kč  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje přijetí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Březina - průtah“ ve výši 250.000 Kč  a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.

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

7.   Projednání smlouvy o dílo na digitální povodňový plán obce Březina

Starosta  obce  informoval,  že  obec  byla  úspěšná  při  podání  žádosti  na  OPŽP  ohledně
protipovodňových  opatření,  kdy  bude  pořízen  nový  digitální  plán  obce  včetně  výstražného
systému  (rozhlas,  měřidla,  srážkoměry).  Aktuálně  je  nutno  schválit  vypracování  digitálního
povodňového plánu obce.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o. na
zhotovení digitálního povodňového plánu za cenu 110.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 8 bylo schváleno.



8.   Ustanovení nového koordinátora pro MA a projektu "Obec Březina - zdravá obec"

Tímto bodem je ustanovení nového koordinátora pro Místní agendu 21 a zároveň koordinátora
projektu "Obec Březina - zdravá obec" pana Broňka Fialkowského (na místo Michala Bittnera).
Politikem pro MA21 a projekt "Obec Březina - zdravá obec" zůstane nadále Michal Bittner. Tedy
budou dva hlavní realizátoři MA21, což je dle zkušeností z ostatních obcí životaschopnější model
než náš stávající.

Jiří Holý se zeptal, zde tato funkce je placená. Starosta odpověděl, že nikoliv, je to čestná funkce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina ustanovuje novým koordinátorem pro Místní agendu 21 a zároveň
koordinátorem projektu „Obec Březina – zdravá obce“ pana  Broňka Fialkowského.  Politikem
pro Místní agendu 21 a projekt "Obec Březina - zdravá obec" zůstává zastupitel obce Michal
Bittner.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 9 bylo schváleno.

9. Diskuse

Soňa Čermáková se zeptala, zda již zastupitelstvo prodiskutovalo její žádost o možnost obdělávat
tzv. oplocenku na kozíně. Starosta odpověděl, že ano, že zastupitelstvo tento postup schválilo a
do 14 dní dohodnou společně jasné podmínky.

Petr Haničinec položil dotaz, zda je stále uvažováno o jednosměrném provozu na komunikace v
lokalitě OXES. Starosta odpověděl, že podle diskuse s tím většina lidí nesouhlasí, takže aktuálně
se tato úprava neuskuteční.

Naděžda  Ondráčková  se  zeptala  na  osud  studny  před  jejich  domem.  Starosta  odpověděl,  že
projektová  dokumentace  zpracovaná  za  minulého  zastupitelstva  navrhovala  zalití  studny
betonem. Současně se jedná o možnosti upravit studnu tak, aby zůstala funkční, ovšem je nutnost
vymyslet technické řešení pro usazení krajské silnice.

Soňa Čermáková se informovala, kdo bude platit zatrubnění potoka, část OÚ. Starosta odpověděl,
že obec, protože potok máme ve správě. Na to reagoval Martin Křivonožka, který se zeptal, proč
minulé zastupitelstvo převzalo potok do správy. Dle paní Čermákové a Zbyňka Trávníčka (ex-
zastupitelé v letech 2010-2014) to bylo nutné, protože by Lesy ČR stavbu neprovedly, na což
ovšem neexistuje písemné vyjádření. Starosta informoval, že jeho schůzka s Lesy ČR a MZe ČR
vypadaly jinak, obec by se podílela, ale Lesy ČR by ze zákona přispěly, tudíž obec přišla o cca
3,5 mil. korun, které se mohly využít na jiné investice.

Vlastimil Dušek se zeptal, zda se řeší křižovatka na Táborské. Starosta ho informoval, že SÚS
JMK, Blansko již do silnice nechce investovat, například i zvýrazněnou značku dej přednost v
jízdě musela koupit obec. Pana Duška se ujme paní místostarostka a mohou společně jednat.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10.



Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 13. října 2016

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl   ..........................................., dne 13. října 2016

Jiří Holý   ..........................................., dne 13. října 2016

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 13. října 2016
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 13. října 2016
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