
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 7. října od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Přítomní  zastupitelé:  Michal  Bittner,  Bronislav  Fialkowski,  Martin  Habáň,  Adam  Kozel,  Petra
Vasilová, Libor Vyhnánek, Barbora Wahlová 

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, místostarosta Mmichal
Bittner,  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 16. září 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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
tak  usnášeníschopné  (§  92  odst.  3  zákona  o  obcích).  Předsedající  navrhl  zapisovatelem schůze
Martina Habáně, ověřovateli zápisu Libora Vyhnánka a Aleše Bučka. sedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
         Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

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

1) Projednání Kupní smlouvy na cisternovou automobilovou stříkačku s THT Polička, s.r.o.
2) Projednání směrnice obce Březina č. 1/2019 k přeceňování majetku určeného k prodeji.
3) Projednání rozpočtových opatření 8/2019.
4) Projednání o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
5) Diskuse

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

1.   Projednání Kupní smlouvy na cisternovou automobilovou stříkačku s THT Polička, s.r.o.  

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Březina byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na
novou  cisternovou  automobilovou  stříkačku  pro  zásahovou  jednotku  obce  Březina.  Tomuto
rozhodnutí předcházelo úspěšné podání dotací u GŘ HZS ve výši 2.500.000 Kč a Jihomoravského
kraje  ve  výši  1.666.000 Kč,  celkově  tedy  obec  získala  dotaci  ve  výši  4.166.000 Kč.  Veřejnou
zakázku vyhrála  společnost  THT Polička,  s.r.o.  s nabídkovou cenou 5.509.000 Kč bez DPH, tj.
6.665.890 Kč. Obec bude prodávat současnou automobilovou cisternu, takže doplatek obce bude
kolem cca 1.700.000 Kč. Z pohledu obce je tak jednotka více než dobře zabezpečena,  neboť po
generální opravě hasičské zbrojnice získává i novou techniku pro své zásahy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Kupní smlouvu na cisternovou automobilovou stříkačku za
částku 5.509.000 Kč bez DPH se společností THT Polička, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.  Projekt  bude  spolufinancován  z  dotace  GŘ-HZS  MV  ČR  ve  výši  2.500.000  Kč
a  Jihomoravského  kraje  1.666.000  Kč.  Zastupitelstvo  se  zavazuje  plně  dofinancovat  koupi
cisternové automobilové stříkačky z vlastních zdrojů.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

2.   Projednání směrnice obce Březina č. 1/2019 k přeceňování majetku určeného k prodeji.  

Na základě doporučení auditu zpracoval finanční výbor zastupitelstva novou směrnice obce Březina
č. 1/2019 určenou k přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou a starosta ji tedy
předkládá zastupitelstvu ke schválení.

Na základě dotazu pana Neužila přiblížil starosta obce obsah této směrnice, kdy jde především o
účetní operace při prodeji obecního majetku a jeho evidenci.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  směrnici  obce  Březina  č.  1/2019  k  přeceňování  majetku
určeného k prodeji,  která nabývá účinnosti  dnem schválení  a  pověřuje starostu a místostarostu
podpisem směrnice.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 
   

 Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání rozpočtového opatření 8/2019.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření 8/2019 ve výši 56.300 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření 8/2019.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

4.   Projednání o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  

Předsedající informoval o tom, že na základě schválené dotace 2,5 mil. Kč od  GŘ-HZS MV ČR
schválil Jihomoravský kraj příspěvek ve výši 1,666 mil. Kč na pořízení cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Březina, je tedy nutno smlouvu schválil i ze strany obecního zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského
kraje č. JMK060605/19/OKH na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Březina na
částku 1.666.000 Kč 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5.   Diskuse.  

Pan Hybášek se zeptal, kdy obec plánuje zahájit změny územního plánu obce. Starosta odpověděl,
že v polovině října  zastupitelstvo  vyhlásí  předběžnou výzvu na požadované změny,  poté budou
konzultovány s urbanistou a následně bude vyhlášen na jaře 2020 oficiální termín k podání žádostí.
Následně proces trvá minimálně rok, spíše dva, než je územní plán aktualizován. Změny občanů
budou podávat na podatelně obecního úřadu.

Pan Neužil se zeptal, co dělat se světlem veřejného osvětlení, které mu svítí na dům. Dle starosty
všechny  světla  splňují  normy,  bylo  vše  přeměřeno,  ale  pokusí  se  zjistit,  jestli  existuje  nějaké
technické řešení stínění. Každopádně v průběhu listopadu bude nainstalováno nové smart řešení u
všech lamp veřejného osvětlení, kdy v noci klesne intenzita osvětlení o cca 50%.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:30.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň                     ..........................................., dne 8. října 2019

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek         ..........................................., dne 8. října 2019

Aleš Buček                     ..........................................., dne 8. října 2019

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 8. října 2019
 

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 8. října 2019
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