
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 31. října 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Bronislav Fialkowski, Martin Habáň, Adam Kozel, Petra 
Vasilová, Libor Vyhnánek, Barbora Wahlová

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner (omluven z pracovních důvodů)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 14

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 a elektronické úřední desce obce Březina zveřejněna v souladu se zákonem
a to minimálně sedm dní před konáním zastupitelstva. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které
se konalo 10. září 2018, byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tak
usnášeníschopné  (§  92  odst.  3  zákona  o  obcích).  Předsedající  navrhl  zapisovatelem  schůze  Petru
Vasilovou, ověřovatelem zápisu Janu Prokešovou a Martina Šlegla. Jiné návrhy nepadly. Předsedající
dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
              Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající obce v souladu § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) vyzval
v abecedním pořádku přítomné zastupitele, aby složili slib zastupitele. Předtím upozornil, že odmítnutí
slibu či složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta přednesla slib dle zákona č.
128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení), § 69 odst. 2, ve znění: "Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit  se Ústavou a zákony České republiky."  Složení  slibu zastupitelé  potvrdili  na archu, který je
přílohou zastupitelstva. Zastupitel Michal Bittner složí svůj slib na následujícím zastupitelstvu.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a následně dal o něm hlasovat.

1) Projednání jmenovitého hlasování zastupitelstva
2) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
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3) Zřízení výborů zastupitelstva
a) určení počtu členů výborů
b) volba předsedů a členů výborů

4) Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5) Projednání příspěvků a náhrad za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva
6) Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva
7) Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce
8) Projednání pověření zastupováním obce Březina ve spolcích a organizacích
9) Projednání darovací smlouvy na informační cedule k auditu familyfriendlycommunity s 

Jihomoravským krajem
10) Projednání smlouvy o dílo "Zeleň obce Březina okolo rybníku a na Krbu" se společností Ing. Martin

Chytrý
11) Projednání rozpočtových opatření 8/2018

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

1.   Projednání jmenovitého hlasování zastupitelstva  

Martin Habáň navrhl zastupitelům, aby se hlasování ve volebním období 2018 – 2022 zapisovatele
jmenovitě,  tedy u každého jednotlivého usnesení  vždy bude uvedeno,  jak který zastupitel  hlasovat.
Důvodem je transparentnost rozhodovacího procesu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina souhlasí  se jmenovitým zápisem jednotlivých hlasování  ve volebním období
2018 – 2022 a to počínaje následným projednávaným bodem zastupitelstva.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

2.   Volba starosty a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů
Martin Habáň navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo pouze jednoho místostarostu, stejně jako ve volebním
období 2014 – 2018, neboť se to ukázalo jako dostatečné a funkční. Jiné návrhy nepadly a tak bylo
hlasováno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje volbu jediného místostarosty obce.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                                 Usnesení č. 2 bylo schváleno.

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Petra Vasilová navrhla, aby zastupitelstvo uvolnilo pouze starostu, stejně jako ve volebním období 2014
až 2018, neboť se to ukázalo jako dostatečné a funkční. Jiné návrhy nepadly a tak bylo hlasováno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina v souladu s  § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích
(obecní zřízení) určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající  konstatoval,  že  nestanoví-li  zastupitelstvo  jinak,  probíhá  volba  starosta  a  místostarosty
veřejným hlasování. Návrhy na tajnou volbu nebyly předloženy a tak předsedající přistoupil k dalšímu
bodu, kterým je samotná volba starosty a místostarosty.
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d) volba starosty
Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva  k  podávání  návrhu  na  funkci  starosty.  Zastupitelka  Petra
Vasilová navrhl do funkce starosty Martina Habáně, který s nominací souhlasí. Další návrhy nepadly. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina volí starostou obce Březina pana Martina Habáně.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1                                 Usnesení č. 4 bylo schváleno.

e) volba místostarosty
Starosta  obce  Martin  Habáň  poděkoval  zastupitelstvu  a  občanům  za  důvěru  a  zároveň  poděkoval
místostarostce a všem zastupitelům z volebního období 2014 – 2018 za jejich práci, které si velmi cení. 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci místostarosty a sám podal návrh, aby
se místostarostou obce stal Michal Bittner, který s nominací souhlasil. Další návrhy nepadly. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina volí místostarostou obce Březina pana Michala Bittnera.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

a) určení počtu členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby dle zákona byl zřízen jen Finanční výbor a Kontrolní výbor, vždy po třech členem,
kdy předsedou je vždy zastupitel.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou tvořit vždy tři
zvolení členové v čele se zastupitelem obce.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

b) volba předsedů a členů výborů
Starosta  obce  navrhl  jako  předsedu  Finančního  výboru  Libora  Vyhnánka  a  za  členy  Bronislava
Fialkowského  a  Petru  Vasilovou.  Za  předsedkyni  Kontrolní  výboru  Barboru  Wahlovou  a  za  členy
Adama Kozla a Ladislava Potrusila.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina volí  předsedou Finančního výboru Libora Vyhnánka, za členy Finančního
výboru pak Bronislava Fialkowského a Petru Vasilovou,  za předsedkyni  Kontrolní  výboru Barboru
Wahlovou, za členy Kontrolního výboru Adama Kozla a Ladislava Potrusila.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                                 Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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4.   Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Starosta navrhl, aby místostarosta obce v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 4, zákona č.
128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) získal 0,3násobek výše odměny, která by v dané obci
náležela  uvolněnému  starostovi.  Neuvolnění  zastupitelé  pak  všichni  jako  členové  výborů  získávají
částku dle aktuálního nařízení 318/2017 Sb. a to ve výši 2.557 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb.
Zákon  o  obcích  (obecní  zřízení)  a  nařízením  vlády  o  výši  odměn  členů  zastupitelstev  územních
samosprávných celků  stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty na 0,3násobek
výše odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi, všichni neuvolnění zastupitelé pak
jako členové výborů získávají měsíčně částku dle aktuálního nařízení 318/2017 Sb.. členové výboru,
kteří nejsou zastupiteli obce pak náleží měsíční částka 1.500 Kč a to vše s platností od 1. listopadu
2018.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

5.   Projednání příspěvků a náhrad za výkon funkcí uvolněných členů zastupitelstva  

Bylo navrženo, aby dle § 80 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
získal  uvolněný  zastupitel,  tedy  starosta  dle  bodu  d)  příspěvek  na  stravování,  a  to  ve  výši  100
Kč/stravenka/den  a  dále  aby dle  §  81  bod 1)  zákona  č.  99/2017 Sb.  byly  starostovi  propláceny  v
souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady v zákonem stanovené výši.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dle § 80 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  ve  znění
pozdějších předpisů, aby uvolněný starosta získal dle bodu d) tohoto zákona příspěvek na stravování, a
to ve výši 100 Kč/stravenka/den a dále dle § 81 bod 1) zákona č. 99/2017 Sb. budou starostovi obce
propláceny v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady v zákonem stanovené výši.
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Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

6.   Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva  

Bylo navrženo, aby dle § 76 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
získal starosta obce Martin Habáň mimořádnou odměnu za projekty, které vedle a byla dokončeny ve
volebním období 2014 – 2018, jako průtah obcí, nová budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice,
rekonstrukce staré hasičky či nové veřejné osvětlení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dle § 80 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  ve  znění
pozdějších předpisů,  mimořádnou odměnu za splnění  mimořádných nebo zvláště  významných úkolů
obce starostovi obce Martinu Habáňovi a to za všechny dokončené projekty výstavby a infrastruktury ve
volebním období 2014-2018 a to ve výši jednoho měsíčního platu.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1                               Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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7  .   Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce  

Starosta  obce navrhl,  aby dle  volebního období 2014 – 2018 pokračovala praxe v tom, že starosta
schvaluje rozpočtová opatření, která vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva předkládá zastupitelům
na vědomí. Omezení limitu přináší problémy například s účtováním dotací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření bez omezení
limitu výše takto schválených opatření. Písemné zpracování bude vždy na nejbližším veřejném zasedání
předloženo zastupitelstvu na vědomí.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení č. 11 bylo schváleno.

8.     Pro  jednání pověření zastupováním obce Březina ve spolcích a organizacích  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina pověřuje starostu obce zastupováním a jednáním jménem obce Březina a to
ve  spolcích  a  organizacích,  ve  kterých  je  obec  Březina  členem.  Zastupitelstvo  obce  Březina  dále
ustanovuje koordinátorem pro Místní agendu 21 a zároveň koordinátorem projektu „Obec Březina –
zdravá obce“ zastupitele  Broňka Fialkowského, a politikem pro Místní agendu 21 a projekt "Obec
Březina - zdravá obec" místostarostu obce Michala Bittnera.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                               Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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9.   Projednání darovací smlouvy na informační cedule k auditu familyfriendlycommunity s JMK  

Na základě úspěchu při auditu familyfriendlycommunity nabídl Jihomoravský kraj ceduli k označení
obce s označením „Obec přátelská rodině“ a na tyto cedule je nutno schválit darovací smlouvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  darovací  smlouvu  s  Jihomoravským krajem na dvě  cedule  s
označením  „Obec přátelská rodině“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10. Projednání smlouvy o dílo "Zeleň obce Březina okolo rybníku a na Krbu" se společností Ing.
Martin Chytrý

Na základě  vyhlášené  zakázky  zastupitelstvo  uzavírá  smlouvo o  dílo  s  Ing.  Martinem Chytrým na
realizaci obecní zeleně kolem rybníka a na Krbu a to za částku 288.288 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo na realizace obecní zeleně okolo rybníka a na
Krbu se  společností  Ing.  Martin  Chytrý  a  to  za  částku  288.288 Kč bez  DPH  a pověřuje  starostu
podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                                Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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11. Projednání rozpočtových opatření 8/2018

Starosta předložil  zastupitelstvu rozpočtové opatření 8/2018 v celkové výši 470.7000 Kč s popisem
veškerých změnových kapitol.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření 8/2018.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
                             Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Diskuse

Pan  Holý  informoval,  že  doposud  není  dokončen  původní  povrch  pochozích  ploch  po  výkopech
elektrického  vedení.  Starosta  odpověděl,  že  se  čeká  na  dokončení  těchto  prací  a  prací  společnosti
Vegacom (datová síť) a následně budou povrchy uvedeny do lepšího než původního stavu. Dále se mu
nelíbí,  že před jeho domem stojí  autobusy, které čekají  na odjezd dle jízdního řádu. Na to starosta
odpověděl, že se poptá u provozovatele, ale nepředpokládá, že by IDS JMK měnila vnitřní směrnici
díky jedné zastávce.

Paní  Čermáková  se  zeptala,  zda  je  možné  nové  veřejné  osvětlení  natočit  více  k  silnici.  Starosta
odpověděl, že po kolaudaci a předání stavby dojde k přenastavení svítidel tak, jak tomu bylo v lokalitě
Proseč.

Pan Dušek se zeptal, zda bude dokončen úsek chodníku od zastávky u školy směr křižovatka. Starosta
odpověděl,  že  takové  informace  nemá,  že  by  cca  20  metrů  chodníku  aktuálně  skončilo  stejně  v
křižovatce a rád by, aby se to spojilo s projektem obecních chodníků. Dále při tomto bodu starosta
informoval o jednání, kde by měly vzniknout nové přechody na Táborské a Křtinské.

Pan Neužil se zeptat na to, kdo schválil změnu barvy vrat hasičské zbrojnice a to, že vrata absolutně
nevyhovují.  Starosta odpověděl, že v projektu barva vrat nebyla uvedena, že neexistovalo stanovení
fasády včetně barvy a konečné řešení rozhodl on. Co se vrat týče, tak například sekční vrata nemohla
být využita díky nízké světlé výšce garáží. Obec při přebírce vrata převzala se zápisem, že se bude
hledat nové řešení, pokud vrata nebudou vyhovovat. No dotaz ohledně využití staré hasičské zbrojnice,
kterou obec zrekonstruovala, starosta odpověděl, že prozatím bude nadále sloužit jako obecní sklad.
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Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:57.

Zapisovatel: 

Petra Vasilová                            ..........................................., dne 1. listopadu 2018

Ověřovatelé: 

Jana Prokešová    ..........................................., dne 1. listopadu 2018

Martin Šlegl                            ..........................................., dne 1. listopadu 2018

Mgr. Martin Habáň, starosta                ..........................................., dne 1. listopadu 2018
 

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta         ..........................................., dne 1. listopadu 2018
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