
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 4. prosince 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Nepřítomní zastupitelé: Martin Křivonožka (omluven)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 12 hostů

1. 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 26. listopadu 2015 do 5. prosince 2015 včetně. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis  z  posledního  zasedání  zastupitelstva,  které  se  konalo  16.  listopadu  2015,  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 6 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelem  schůze  Bronislav  Fialkowski  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,  je  navrženo  vypuštění
programového bodu 7 (nutno ještě dojednat) a rozšíření programu a to doplněním poslední bod –
projednání smlouvy o dílo na instalaci informačních tabulí na měření rychlosti.

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2018.
3) Projednání Vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za odpady.
4) Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s krajem.
5) Projednání vyhlášení záměru na pronájem pozemků obce Březina.
6) Projednání dodatku se společností MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.
7) Projednání dodatku se společností STRABAG a.s.
8) Projednání smlouvy o nájmu vodárenského zařízení.
9) Projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce II/373, III/37367 Březina průtah.



10) Projednání smlouvy o dílo II/373, III/37367 Březina průtah.
11) Projednání smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení.
12) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
13) Projednání smlouvy o dílo na instalaci informačních tabulí na měření rychlosti.
14) 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.

2.   Projednání rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového výhledu 2017-2018.

Byl představen rozpočet obce Březina na rok 2016 včetně uvažovaných a nutných investičních
nákladů a také rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018. Byl  vznesen dotaz, jaké jsou měsíční
náklady na provoz obecního úřadu. Starosta do příště zajistí informaci. Rozpočet a rozpočtový
výhled budou hlasovány na příštím zastupitelstvo 21. prosince 2015

3.   Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.

Starosta informoval občany, že i pro příští rok zůstává stejná cena za osobu za komunální odpad a
to 500 Kč. Vyhláška se upravuje například o osobu plátce odpovědnou za nezletilého.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku
za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
komunálních odpadů. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2016. Tímto se zrušuje dosud platná obecně
závazná  vyhláška  č.  1/2012  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. prosince 2012. 

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

4.   Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s krajem.

Věcná břemena se na krajských pozemcích zřizují kvůli zatrubnění potoka a dešťové kanalizace.
Celkové náklady za obě věcná břemena jsou cca 56tis. korun.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
„Březina  –  zatrubnění  potoka,  část  OÚ“  a  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného
břemene „II/373, III/37367 Březina průtah“ a pověřuje starostu podpisem smluv.

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



5.   Projednání vyhlášení záměru na pronájem pozemků obce Březina.

Dle  NOZ je  nutno změnit  smlouvy nájemní  na  smlouvy o  pachtu,  tudíž  zastupitelstvo  musí
vyhlásit záměr na pronájem pozemků a po 15 dnech, kdy je záměr zveřejněn na úřední desce, je
možno uzavřít se zájemcem smlouvu o pachtu. Pozemky byly ukázány na mapě, a na soupisu,
který je součástí záměru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  vyhlášení  záměru  pronájmu  obecních  pozemků  obce
Březina dle přiloženého záměru včetně výpisu pozemků.

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

6.   Projednání dodatku se společností MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.

Zastupitelstvo  obce  a  společnost  MIX  MAX-ENERGETIKA,  s.r.o.  se  na  základě  vzájemné
dohody rozhodly ukončit spolupráci na projektu rekonstrukce hasičské zbrojnice. Důvodem bylo
vzájemné se nepochopení potřeb při rekonstrukci hasičské zbrojnice a několikanásobné navýšení
ceny  oproti  ceny  z  výběrového  řízení.  Smlouvy  bude  uzavřena  s  firmou  pana  Vrbky,  který
skončil ve výběrovém řízení na druhém místě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dodatek  ke  smlouvě  o  dílo  se  společností  MIX  MAX-
ENERGETIKA, s.r.o. ,  která ukončuje spolupráce obce se společností na projektové dokumentaci
oprav hasičské zbrojnice obce Březina a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

7.   Projednání smlouvy o nájmu vodárenského zařízení.

Paní Ing. arch. Kramolišová dokončila výstavbu inženýrských sítí na základě stavebního řízení.
Na vodovod i kanalizaci jsou již připojeny domy, které platí obci vodné/stočné. Starosta dohodl
podmínky bezúplatného užívání včetně držení záruky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  bezúplatném  provozování  vodárenského
zařízení s Ing. arch. Ludmilou Kramolišovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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



8.   Projednání zadávací dokumentace k veřejné zakázce II/373, III/37367 Březina průtah.

Starosta  obce informoval  o  velmi  podrobné zadávací  dokumentace  k  veřejné zakázce  II/373,
III/37367 Březina průtah a představil ji. Dokumentace bude 17. prosince 2015 projednána také na
krajském zastupitelstvu, poté předložena dotačním orgánům a bude zahájeno výběrové řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce II/373, III/37367
Březina průtah.

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

9.   Projednání smlouvy o dílo II/373, III/37367 Březina průtah.

Součástí zadávací dokumentace je i smlouvy o dílo pro obec Březinu. Starosta opět představil
smlouvu a její části. Pan Zelinka se ptal, jestli bude i podepsána. Zatím jen, je to jen osnova,
bude dokompletována a podepsána až na základě výsledku výběrového řízení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo II/373, III/37367 Březina průtah.

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

10.   Projednání smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení.

V rámci  rekonstrukce  zatrubnění  potoka  v  části  restaurace  Devon –  obecní  úřad,  je  potřeba
provést  přeložku plynárenského zařízení  a  to na náklady investora,  tedy obce.  Smlouva byla
podrobně představena, odhadované náklady jsou půl milionu korun.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu o  zajištění  přeložky  plynárenského zařízení  a
úhradě  nákladů  s  ní  souvisejících  se  společností  RWE  GasNet,  s.r.o.  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy.

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



11.   Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Součástí  rekonstrukce  je  i  nutnost věcného břemene u výše uvedené přeložky plynárenského
zařízení v to v hodnotě 500 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností RWE GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

12.   Projednání smlouvy o dílo na instalaci informačních tabulí na měření rychlosti.

Zastupitelstvo  obce  navrhlo  umístění  tří  informačních  panelů  na  měření  rychlosti  včetně
informačního  panelu  ZPOMAL  a  to  za  částku  180tis.  Kč  včetně  DPH.  Při  diskusi  bylo
poukazováno na to, že auto zde jezdí opravdu rychle, zvláště při vjezdu od Křtin a na Táborské, 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  schvaluje  smlouvu  o  dílo  se  společností  EMPESORT  s.r.o.  na  realizaci
informačních panelů pro měření rychlosti vozidel a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
           Usnesení č. 10 bylo schváleno.

14.   Diskuse

Paní Čermáková S. se rozloučila jako „kozí bába“, na konci roku 2016 bude bývalý obecní sad
převeden zpět do plného vlastnictví, tj. Bez nájemní smlouvy. Pan Bittner a pan Fialkowski se
zúčastnili schůzky s paní Čermákovou, na které si řekli, jak by měla prostor dále fungovat. Paní
Čermáková se veřejně vzdala odměny, kterou chtěla stejně věnovat na přesazení stromů od školy.

Pan Neužil J. Položil dotaz, jak to bude s pomníkem. S určitostí, odpověděl starosta, se ještě neví,
jestli bude muset být přesunut, pokud ano, je již obec v kontaktu s Ministerstvem obrany ČR.

Pan Zelinka M. se zeptal, proč obec nemá vlastní obecnou smlouvo o dílo. Starosta zapsal do
záznamu a vzal na vědomí, že obec by si takovou smlouvu mohla připravit. Dále se ptal, jestli
firmy, které vyhrávají veřejné zakázky nějak zpětně sponzorují obec. Starosta odpověď, že tomu
tak není.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:34.



Zapisovatel: 

 Bronislav Fialkowski ..........................................., dne 7. prosince 2015 

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák ..........................................., dne 7. prosince 2015 

Martin Šlegl ..........................................., dne 7. prosince 2015 

Mgr. Martin Habáň, starosta ..........................................., dne 7. prosince 2015 
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