
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 12. března 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé (omluveni): ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 8

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 18hod. 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 obce Březina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně  7  dní,  a  to  od  2.  března  2018 do 13.  března  2018 včetně.  Současně  byla
zveřejněna na elektronické  úřední  desce.  Zápis  z posledního zasedání  zastupitelstva,  které  se
konalo 29. ledna 2018, byl bez připomínek ověřen a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě.

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že  je  přítomno  ….  členů  zastupitelstva  z  celkového  počtu  7  všech  členů  zastupitelstva  a
zastupitelstvo  je  tak  usnášeníschopné  (§  92  odst.  3  zákona  o  obcích).  Předsedající  navrhl
zapisovatelem  schůze  Martinu  Burjanovou,  ověřovatelem  zápisu  Antonína  Sapáka  a  Soňu
Čermákovou. 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. Žádné další body nebyly navrženy.

*)  Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
1)  Projednání zpráv výborů zastupitelstva obce.
2) Projednání Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ/MŠ Březina, schválení
výsledků hospodaření ZŠ/MŠ Březina za rok 2017 a projednání souhlasu s nájemní smlouvou.
3)  Projednání  Veřejnoprávní  smlouvy o výkonu přenesené působnosti  na úseku projednávání
přestupků s městem Šlapanice.
4)  Projednání  Veřejnoprávní  smlouvy o  příspěvku na  předfinancování  projektu  „Předcházení
vzniku odpadů v MK“ s DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.
5) Projednání Smlouvy o zprostředkování na zajištění nákupu silové elektřiny na komoditní burze
na rok 2019 a 2020 pro obec Březinu s MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.
6) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.
7) Projednání vstupu obce Březina do Svazu místních samospráv.
8) Diskuse.

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



1.   Projednání zpráv výborů zastupitelstva obce.

Starosta  informoval  veřejnost  o  zprávách,  které  předložily  jednotlivé  výbory zastupitelstva  a
zhodnotil práci těchto výborů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere zprávy jednotlivých výborů zastupitelstva obce na vědomí.

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

2.    Projednání Dodatku č.  3  ke zřizovací  listině  příspěvkové organizace  ZŠ/MŠ Březina,
schválení    výsledků  hospodaření    ZŠ/MŠ  Březina  za  rok  2017  a  projednání  souhlasu  s
nájemní smlouvou

V souvislosti s inventurami a úpravou výše majetku Základní a mateřské školy Březina je nutno
schválit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle příloh zápisu zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Březina a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

Starosta obce jménem ředitele Základní a mateřské školy Březiny předložil ke schválení výsledky
hospodaření  školy.  Celkový  hospodářský  výsledek  školy  za  rok  2017  je  přebytkový  a  je
navrhováno, aby částka 3.109,56 Kč z hlavní činnosti byla převedena do rezervního fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské
školy Březina za rok 2017 s tím, že přebytek ve výši  3.109,56 Kč bude převeden do rezervního
fondu.

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

Starosta  informoval  občany,  že  obci  Březina,  městysu  Křtiny  a  základní  škole  se  podařilo
dohodnout  na  prodloužení  nájmu  části  Spolkového  domu,  kde  má  naše  školka  odloučené
pracoviště. Smlouva bude uzavřena od l. září 2018 do 31. srpna 2023 za částku 48.480 Kč ročně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Březina souhlasí  s  uzavřením Smlouvy  o nájmu nebytových prostor  mezi
Městysem Křtiny a Základní školou a mateřskou školou Březina.

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



3.    Projednání  Veřejnoprávní  smlouvy  o  výkonu  přenesené  působnosti  na  úseku
projednávání přestupků s městem Šlapanice.

Na základě nového občanského zákoníku a dohody mezi obcemi a městem Šlapanice je potřeba
uzavřít  novou veřejnoprávní  smlouvu  o  výkonu přenesené  působnosti  na  úseku projednávání
přestupků s městem Šlapanice. Smlouva je postavena stejně jako dosud platná, jen mění odměnu
pro město Šlapanice za každý projednaný přestupek a to z 1.000 Kč na 1.500 Kč. Dosavadní
smlouva byla vypovězena a bude ukončena k 30. červnu 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí výpověď Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti  na  úseku  projednávání  přestupků  s  městem  Šlapanice  z  roku  2008  a  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 namísto obce Březina v souladu
s ustanovením  §  105  zákona  č.  250/2016  Sb.,  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich,
veškerou příslušnost k projednávání  přestupků, a to  přestupků podle ustanovení  § 60 odst.  2
zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  a  přestupků  podle  zvláštních  právních
předpisů, k jejichž projednání jsou příslušné orgány obcí, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

4.    Projednání  Veřejnoprávní  smlouvy  o  příspěvku  na  předfinancování  projektu
„Předcházení vzniku odpadů v MK“ s DSO Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.

V minulém roce podal dobrovolný svazek obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras žádost
o dotaci „Předcházení vzniku odpadů v MK“, která pro naše občany zajistila domácí kompostery.
Na základě této smlouvy nám bude proplaceno 85% nákladů. Celkově obec Březina investovala
774.521,00 Kč, 85 % z celkového příspěvku, tj. 658.342,85 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na předfinancování
projektu Předcházení vzniku odpadů v MK mezi Obcí Březinu a DSO Spolek pro rozvoj venkova
Moravský kras a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

5. Projednání Smlouvy o zprostředkování na zajištění nákupu silové elektřiny na komoditní
burze na rok 2019 a 2020 pro obec Březinu s MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.

Obec každé dva roky nakupuje silovou elektřinu na komoditní burze, neboť dosahuje zajímavých
ceny a tím pádem snižuje náklady na provoz obce. Tuto službu pro nás zajišťuje společnosti MIX
MAX-ENERGETIKA,  s.r.o.,  která  obci  dělá  kompletní  energetický  audit.  Aktuálně  se  bude
nakupovat  silová energie  pro roky 2019 a 2020 s  tím,  že se  nakupuje před  létem,  kdy jsou
nejnižší ceny.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  zprostředkování  na  zajištění  nákupu silové
elektřiny na komoditní burze na rok 2019 a 2020 pro obec Březinu se společností MIX MAX-
ENERGETIKA, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

6.  Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.

Jako každý rok, tak i tento si spolky na základě výzvy požádaly o finanční podporu pro svoji
činnost. Zastupitelstvo v rámci schváleného rozpočtu rozhodlo o maximální výši podpory pro
spolky v celkové výši 400.000 Kč. Po vyjednávání bylo dohodnuto, že spolky získají částky dle
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  s  těmito
organizacemi a v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 95 tis., Cyklogang Březina – 27 tis.,
TJ Sokol Březina – 100 tis., PRO Březinu – 25 tis., Vápenický spolek – 30 tis., LMŠ Dobroděj – 72
tis., Svaz tělesně postižených Křtiny – 4 tis., Junák – český Skaut Křtiny – 12 tis. a pověřuje starostu
podpisem smluv. V rozpočtu obce Březina bude dále v kapitole spolková činnost rezervována částka
30 tis. pro aktivitu seniorů v obci a částku do výše 25 tis. pro zapůjčení hodových krojů.

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

7.  Projednání vstupu obce Březina do Svazu místních samospráv.

Obec Březina se rozhodla vstoupit do Svazu místních samospráv (SMS ČR), neboť se držíme
aktuálního trendu meziobecní spolupráce. SMS ČR nabízí různé možnosti, ať už školení, právní
poradnu,  nabídku  na  spolupráci  co  se  týče  novelizace  ochrany  údajů  GDPR.  Roční  členský
příspěvek na rok 2018 je 4.022 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje přistoupení obce Březina do Sdružení místních samospráv
ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce
vyplnění  příslušné přihlášky  a její  zaslání  spolu s  tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho měsíce od jednání zastupitelstva obce.

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



8.   Diskuse

I) Místostarostka obce představila uvažovanou návštěvu spojenou s výletem pro občany občany,
a  to  v  termínu  15  -  17.  6.  2018  a  to  do  partnerské  obce  Valaska  Dubova.  Zájezd  bude
spolufinancován obcí Březina, program a všechny údaje budou včas zveřejněny.

II)  Pan  Potrusil  se  zeptal,  zda  je  obce  připravena  na  květnové  zavedení  GDPR.  Starosta
odpověděl, že ano, obec má již objednán audit spolu s pověřencem, který obec tímto procesem
provede. Do 25. května tak bude obec plně připravena.

III) Paní Vasilová a pan Bittner zmínili bezpečnost stavby, ať už se jedná o výkopy, tak využití
chodníků, po kterých aktuálně jezdí auta. Starosta obce zajistí rozeslání SMS upozorňující na
zákaz vjezdu, paní Vasilová projedná se zástupcem bezpečnosti práce možnosti vzniku koridoru
pro chodce a především děti.

IV) Paní  Ondráčková se zeptala  na  výsledky referenda a  to,  jestli  bude silnice  dokončena v
červenci. Starosta sdělil, že výsledky jsou zveřejněny na webu a Facebooku (58% účast, 61% pro
variantu dvou  hřišť). Silnice by měla být dokončena v uvedeném termíny,  obec ani kraj již v
žádném případě neprodlouží smlouvu dodatkem.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20.

Zapisovatel: 

Martina Burjanová   ..........................................., dne 13. března 2018

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák   ..........................................., dne 13. března 2018

Soňa Čermáková   ..........................................., dne 13. března 2018

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 13. března 2018
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 13. března 2018
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