
Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 22. července 2019 od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Přítomní  zastupitelé:  Michal  Bittner,  Bronislav  Fialkowski,  Martin  Habáň,  Adam  Kozel,  Petra
Vasilová, Libor Vyhnánek, Barbora Wahlová (účast od 18.30)

Nepřítomní zastupitelé:

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 7

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 13. května 2019, 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, ověřovateli zápisu Františka Malíka a Martina Šlegla. Předsedající dal hlasovat.

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

Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající seznámil s programem, který byl též zveřejněn při svolání zastupitelstva. 

1) Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330050449/001.
2) Projednání vyhlášení záměru zřízení věcného břemene na pozemcích obce parc. č.47 a 441/4,

k.ú. Březina u Křtin.
3) Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-038799 Březina, část. sil_III_obnova_E.ON.
4) Projednání poskytnutých dotací a schválení jejich přijetí (JMK, MMR, SFŽP).
5) Projednání stanov dobrov. svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.
6) Vyhlášení záměru prodeje movité věci – cisternová automobilová stříkačka.
7) Vyhlášení záměru pachtu obecních pozemků p.č. 451/2, 450/3, 449/3, 449/4, 447/3, 446, 442/2 a

část pozemku 447/1, vše k.ú. Březina u Křtin
8) Projednání příkazních smluv na zajištění zadávacích řízení.
9) Projednání rozpočtových opatření 5/2019 a 6/2019.
10) Diskuse.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                         Program zasedání byl schválen.
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1.   Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330050449/001.  

V  minulosti  obec  Březina  schválila  záměr  a  následně  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  na  zřízení
věcného břemene na obecní pozemku p.č. 380/1, k.ú. Březina u Křtin. Stavba je již dokončena a je
se společnosti E.ON Distribuce, a.s. potřeba uzavřít smlouvu o zřízené věcného břemene a to za
úhradu ve výši 1.000 Kč bez DPH ve prospěch obce.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemen č. PV-014330050449/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. za úhradu 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.    Projednání  vyhlášení  záměru  zřízení  věcného břemene  na  pozemcích  obce  parc.  č.47  a  
441/4, k.ú. Březina u Křtin.

Společnost MOPRE požádala o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 47 a 441/4, k.ú. Březina
u Křtin a to za úplatu 1.100 Kč bez DPH. K této věci je nutno vyhlásit záměr.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene na obecních
pozemcích p.č. 47 a 441/4, k.ú. Březina u Křtin.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.
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3.   Projednání Smlouvy o zřízení služeb. č. 16010-038799 Březina, část. sil_III_obnova E.ON.  

Dne 22. května 2017 uzavřela obec smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která řešila pokládku telekomunikačních kabelů. Stavba
je hotova a nyní starosta navrhuje schválení smlouvy o zřízení služebnosti za úplatu 10.948 Kč bez
DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-038799 Březina, část.
sil_III_obnova_E.ON.  se  společností  Česká  telekomunikační  infrastruktura  a.s.  a  to  za  úhradu
10.948 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.

4. Projednání poskytnutých dotací a schválení jejich přijetí (JMK, MMR, SFŽP).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského
kraje č. JMK060469/119/ORR ve výši 150.000 Kč, dále schvaluje přijetí dotace ve výši 706.000 Kč
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ MMR ČR (117D8210A1032) a dále schvaluje přijetí
dotace ve výši 500.000 Kč od SFŽP na projekt „Vozidlo na alternativní pohon - obec Březina“ a
pověřuje starostu obce podpisem smluv a dalším řízením těchto dotačních titulů.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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. 4 bylo schváleno.
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5. Projednání stanov dobrov. svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.

Dobrovolný svazek obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras připravil  ke schválení revizi
svých stanov,  které  některé  věci  upřesňují  či  novelizují  k  aktuálnímu právnímu pořádku našeho
státu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje stanovy dobrovolného svazku obcí Spolek pro rozvoj venkova
Moravský kras.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.

6.   Vyhlášení záměru prodeje movité věci – cisternová automobilová stříkačka.  

V  souvislosti  s  tím,  že  obec  Březina  získala  dotaci  na  pořízení  nové  cisternové  automobilové
stříkačky, rozhodla se současnou automobilovou stříkačku typ CAS 32 TATRA 815, rok výroby
1987 nabídnout k prodeji. Minimální cena nebude záměr prodeje movité věci určena, rozhodnutí o
prodeji je pak na samotném zastupitelstvu. Předpokládaná prodejní cena je od 800 tis. Kč výše.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru prodeje movité věci - CAS 32 TATRA 815.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.
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7.    Vyhlášení záměru pachtu obecních pozemků parc. číslo 451/2, 450/3, 449/3, 449/4, 447/3,  
446, 442/2 a část pozemku 447/1, vše k.ú. Březina u Křtin

Zastupitelstvo obce se rozhodlo nabídnout k pachtu obecní pozemky parc. číslo 451/2, 450/3, 449/3,
449/4, 447/3, 446, 442/2 a část pozemku 447/1, vše k.ú. Březina u Křtin a je nutno k tomuto schválit
záměr, na jehož základě mohou být předkládány nabídky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  vyhlášení  záměru propachtování  obecních  pozemků parc.
číslo 451/2, 450/3, 449/3, 449/4, 447/3, 446, 442/2 a část pozemku 447/1, vše k.ú. Březina u Křtin.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.

8.   Projednání příkazních smluv na zajištění zadávacích řízení.  

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Příkazní  smlouvu s  PeadDr.  Zojou Štastnou na zadávací
řízení „Stavební úpravy a přístavba Základní a mateřské školy Březina“ za částku 35.000 Kč a dále
Příkazní  smlouvu  s  PeadDr.  Zojou  Štastnou  na  zadávací  řízení  „FZS  –  Březina  -  cisternová
automobilová stříkačka“ za částku 35.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.
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9.   Projednání rozpočtových opatření 5/2019 a 6/2019.  

Starosta  předložil  zastupitelstvu  rozpočtová  opatření  5/2019 ve výši  53.400 Kč,  6/2019 ve  výši
187.200 Kč s popisem veškerých změnových kapitol.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření 5/2019 a 6/2019.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A 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.

10  . Diskuse  

Po projednání posledního bodu v 18:30 dorazila s omluvou zastupitelka Barbora Wahlová.

Pan Malík se zeptal, kdy se začne s realizací projektu opravy místní komunikace, na kterou obec
získala  dotaci.  Starosta  odpověděl,  že  aktuálně  do konce srpna bude vyhlášena veřejná zakázka
malého rozsahu a na jejím základě se odhaduje, že realizace by mohla proběhnout na podzim tohoto
roku.

Pan Malík se dále zeptat,  jak se bude řešit přívalová voda z polí. Starosta informoval, že v obci
proběhlo místní  šetření  Státního pozemkového úřadu,  který řešil  erozi.  Obec dodala podklady a
pokud situace bude přetrvávat, budeme žádat zařazení mezi lokality, kde je silná eroze. Zemědělský
podnik zatím neprojevil žádný zájem, naopak dle sdělení několika občanů reaguje velmi arogantně
ohledně  toho,  že  by  za  škodu  odpovídal  on.  Obec  samozřejmě  situaci  takto  nenechá.  Starosta
zároveň upozornil na fakt, že v případě pronajímatelů půdy by se měli zajímat hlavně oni, neboť je
ničen  jejich  majetek  a  po  létech  nájmu  jim  může  být  vrácena  půda,  která  nebude  mít  žádnou
hodnotu.  Stejně  tak  by  se  náhrady  školy  měli  domáhat  vodou  a  bahnem  poškození  majitelé
nemovitostí, nelze jen spoléhat na obec.

Závěrem diskuse pozval starosta všechny přítomné občany na Anenské hody, popřál stárkům ať se
hody vydaří a zároveň se omluvil, že ze zdravotních důvodů ho tento rok při zahájení hodů bude
zastupovat místostarosta obce pan Michal Bittner.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50.

6



Zapisovatel: 

Petra Vasilová                     ..........................................., dne 23. července 2019

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl         ..........................................., dne 23. července 2019

František Malík                     ..........................................., dne 23. července 2019

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 23. července 2019
 

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 23. července 2019
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