
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 12. září 2016 od 18:00 hodin v restauraci Devon

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

Nepřítomní zastupitelé: Martin Křivonožka (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 2. září 2016 do 12. září 2016 včetně. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 20. června 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 Antonín
Sapák a Martin Šlegl. 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,

1) Projednání odkupu pozemku dle geometrického plánu č. 376-79/2016.
2) Projednání smlouvy o dílo - novostavba obecního úřadu.
3) Projednání smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru „Březina – průtah“.
4) Projednání smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru „Březina – novost. OU“.
5) Projednání věcného břemene, žádost firmy MOPRE.
6) Projednání vyhlášení záměru - udělení práva stavby.
7) Projednání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností.
8) Projednání smlouvy o dílo – žádost o dotaci „Sběrné místo - obec Březina“.
9) Projednání rozpočtových opatření.
10) 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 odkupu pozemku dle geometrického plánu č. 376-79/2016

Starosta  obce  informoval  o  dohodě  o  odkupu  pozemku  p.č.  17/2,  k.ú.  Březina  u  Křtiny
odděleného dle geometrického plánu č. 376-79/2016, o výměře 68 m2 od manželů Chytkových.
Dohodnutá cena činní 250 Kč/m2, celková cena 17.000 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. 17/2, k.ú. Březina u Křtiny odděleného
dle geometrického plánu č. 376-79/2016, o výměře 68 m2 od manželů Chytkových a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Dohodnutá cena činní 250 Kč/m2 za celkovou cena 17.000 Kč. 

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

2.   Projednání smlouvy o dílo - novostavba obecního úřadu.

Na  základě  veřejné  zakázky,  kterou  vyhrála  společnost  CANDELA  s.r.o,  byla  připravena
smlouva o dílo na novostavbu obecního úřadu Březina s maximální částkou 6.400.000 Kč bez
DPH. Úřad by měl být začít stavěn na konci září 2016, výstavba bude trvat cca do léta 2017,
částka  za  úřad  bude financována  z  rozpočtu  obce  a  úvěrového  rámce,  na  úřad  byla  získána
dotace.

Starosta informoval, že části dětského hřiště budou přesunuty za sokolovnu směr Vojtíšky, část
byla odprodána se slibem demolice zbytku hřiště,  demolice začne probíhat  od 13.  září  2016.
Červené javory budou přesazeny do Vápenického sadu.

Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o dílo – Novostavba obecního úřadu Březina a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

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

        Usnesení č. 2 bylo schváleno.



3.   Projednání smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru „Březina – průtah“.

Dle smlouvy o spolupráci obce Březina a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje si obec
Březina samostatně zařizuje výkon činnosti technického dozoru. Byly osloveny tři společnosti,
nejlepší nabídku podala společnost FRAM Consult a.s., která nabídla cenu 145.800 Kč bez DPH
a byla tak vybrána. Společnost FRAM Consult a.s., bude vykonávat TDI i pro SÚS JMK.

Pan Zelinka vznesl dotaz, proč není hrazeno ze zdrojů SÚS JMK. Starosta vysvětlil, že obec platí
technický dozor pouze na ty části, které financuje obec. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina schvaluje  uzavření  smlouvy se společností  FRAM Consult  a.s.  o
výkonu činnosti technického dozoru stavby „Březina – průtah“ za částku 145.800 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

4.   Projednání smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru „Březina – novostavba OU“.

Pro výstavbu nového obecního úřadu je  také  nutný technický  dozor  investora  a  obec  se tak
dohodla přímo se společností FRAM Consult a.s. a to za cenu 43.200 Kč bez DPH.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností FRAM Consult
a.s. o zajištění činnosti  technického dozoru stavby „Novostavba obecního úřadu Březina“ za
částku 43.200 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

5.   Projednání věcného břemene - žádost firmy MOPRE.

Společnost MOPRE s.r.o. pro svého klienta  pana Zapletala  požádala o kabelové vedení nové
přípojky elektrické energie na obecním pozemku p.č. 272, k.ú. Březina u Křtin a to dle obecního
ceníku  za  částku  6.750  Kč.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje zřízení věcného břemena na pozemku obce p.č. 272, k.ú.
Březina u Křtin za částku 6.750 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

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



6. Projednání vyhlášení záměru - udělení práva stavby

Společnost   Developerský  projekt  Pod  kapličkou,  s.r.o.  požádala  o  právo  udělení  stavby na
pozemku ve vlastnictví obce Březina, p.č. 313/16, k.ú. Březina u Křtin a to z důvodu budování
nového  sjezdu  na  krajskou  silnici  II/373.  Bylo  postupováno  dle  ceníku,  zábor  43  m2 bude
uhrazena částkou 21.500 Kč, v prvním kroku je však nutné vyhlásit  záměr  na udělení  práva
stavby.

Dotaz pana Neužila J. na chodníky z této lokality. Starosta odpověděl, že v pátek bude mít první
návrh řešení chodníků v obci a následně se uvidí, jaké jsou zde možnosti.

Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na udělení práva stavby na pozemek p.3.
313/16, k.ú. Březina u Křtin.

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

7.   Projednání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností.

Starosta obce informoval o nutnosti přijmout novou obecní vyhlášku, kterou je nutno vydat na
základě změny zákona. Nově je starostům obce/radě obec odebrána možnost dávat výjimky z
nočního klidu a ten musí být přesně specifikován.

Starosta odpověděl na několik otázek, jako například, zda se vyhláška vztahuje i na soukromé
oslovy  (odpověď:  ty  nelze  povolovat,  jsou  stanoveny  pevně  do  22hod  a  poté  musí  být
uzpůsobeny tak, aby nerušily okolí), co se stane, když nebude respektováno (odpověď: lze udělit
pokuty,  zabavení  věci  způsobující  hlučnost  až  zákaz  pobytu  v  obci),  atd. Předsedající  dal
hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  obce  Březina  č.  3/2016,  o
nočním klidu a regulaci hlučných činností s účinností od 1. října 2016. Zároveň se zrušuje obecní
závazná vyhláška č. 1/2009 o ochraně nočního klidu a regulace hlučnosti ze dne 30. června 2009

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

8. Projednání smlouvy o dílo – žádost o dotaci „Sběrné místo - obec Březina“.

Starosta  obce  informoval,  že  se  zastupitelstvo  rozhodlo  opravit  sběrný  dvůr  a  rozšířit  tak
možnosti  jeho  využití.  Bude  připravena  projektová  dokumentace  k  opravě  povrchu,  výměně
plotu, instalace nové vjezdové brány a nového zastřešení pro zpětný odběr elektroniky. Náklady
na zpracování dotačního titulu jsou 99.000 Kč bez DPH a jsou z 85% uznatelným nákladem,
tudíž v případě úspěchu budou hrazeny z dotace. V případě neúspěchu obec nebude platit nic.



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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvy o dílo na podání dotace „Sběrné místo Březina“
se společností  CTS corp., s.r.o. za částku 99.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Operačního programu životního
prostředí, specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

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

9. Projednání rozpočtových opatření 6/2016 a 7/2016.

Starosta předložil  zastupitelstvo rozpočtová opatření 6/2016 a 7/2016, které byly provedeny v
celkové výši 436.500 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 6/2016 a 7/2016.

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

10. Diskuse

Pan Potrusil L. se zeptal, co je to nebezpečný odpad. Zastupitelka Vasilová informovala, že toto
je dáno ve vyhlášce o odpadech

Paní Čermákové S. končí pronájem lokality kozín 1. listopadu a paní Čermáková navrhuje řešení,
jak pokračovat, hospodařit na kozíně. Starosta informoval, že zastupitelstvo samozřejmě hledá
nejlepší řešení, ale je nutno se pohybovat v mezích zákona, tj. vyhlásit záměr na pronájem, atd.

Pan Zelinka M. se zeptal na parkovací plochy a dopravní značení. Parkovací plochy jsou červeně
označeny na webových stránkách obce, na Oxesu byl určen jednosměrný provoz, tudíž budou
deinstalovány značky obytná zóna.

Pan Bittner M. se zeptat na kompostéry. Starosta odpověděl, že aktuálně běží výzva, do které se
obec  v  rámci  DSO  Moravský  kras  zapojila,  výsledky  budou  známy  koncem  roku,  návoz
kontejnerů je pak reálný někdy na začátku jara 2017.

Pan Neužil P. se zeptal, zda bude reálné proinvestovat dotaci 300tis. Kč na hasičskou zbrojnici.
Starosta informoval o postupu prací na projektu a věří, že ano, dotace bude využita.



Pan Šlegl M. se zeptal na řešení dočasného přechodu u zastávky Táborská. Starosta odpověděl, že
situace se řešila ještě před označením uzavírek, ale je zde komplikace díky neexistenci chodníků,
přesto se obecní úřad snaží prosadit vše co nejdříve.

Paní Soukalová J. požádala o dosypání štěrku na cestu od křížku. Starosta přislíbil, že se tomu
bude věnovat pan Buček, předseda technického výboru.

Pan Sapák A. požádal obec o pomoc s neposekanými pozemky společnosti AGOS BIO. Starosta
požádal přítomného Viléma Poláka o předání informace do společnosti.

Pan Hošek R. se zeptal na stav montáže zpomalovacích prvků. Starosta odpověděĺ, že toto bude
možné až v rámci generalu dopravního značení v obci.

Pan Holý J. se zeptat  na výstupy z radarů. Starosta odpověděl,  že se data pravidelně stahují,
statistika bude zveřejňována za delší období, ale že je možno si požádat o data na úřadě.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:24.

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák   ..........................................., dne 13. září 2016

Martin Šlegl   ..........................................., dne 13. září 2016

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

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