
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 16. listopadu 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 24 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  2.  listopadu  2015  do  17.  listopadu  2015  včetně.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis z posledního zasedání zastupitelstva 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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelem  schůze  Pavla  Nesejta  a  ověřovateli  zápisu  Antonína
Sapáka a Františka Malíka. 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 zasedání, je navrženo rozšíření programu
zasedání zveřejněné na úřední desce a to doplněním o bod 14.

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku 496/2, k.ú. Březina u Křtin.
3) Projednání smlouvy o převzetí a likvidace odpadů se společností Kaiser servis s.r.o.
4) Projednání smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku.
5) Projednání „Odůvodnění veřejné zakázky II/373, III/37367 Březina průtah“, jmenování členů 

hodnotící komise
6) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON.
7) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN.
8) Projednání rozpočtového opatření číslo 8/2015 a 9/2015.
9) Projednání darovací smlouvy na pozemek od společnosti ŠMAK, s.r.o.



10) Projednání darovacích smluv od společností SDMS s.r.o a MARVANSTAV, s.r.o.
11) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
12) Projednání darovací smlouvy se spolkem CykloGang Březina
13) Projednání smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství
14) Projednání koupě pozemku č. 298/1 a 297/1, oba. k.ú. Proseč u Březiny
15) Diskuse

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

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

2.   Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku 496/2, k.ú. Březina u Křtin.

Na základě písemné žádosti o prodej pozemku č. 496/2, k.ú. Březina u Křtin  o výměře 794 m2,
vedený jako ovocný sad, dal starosta hlasoval o níže uvedeném usnesení.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Čermáková se zeptala, jestli je prodej v souladu s dotacemi získaný na sad. Dle starosty toto
bylo prověřeno a dotace se vztahuji na pozemek samotného sadu. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vypsání záměru prodeje obecního pozemku č. 496/2, k.ú.
Březina u Křtin o výměře 794 m2, druh pozemku ovocný sad dle přiloženého zákresu.

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

3.   Projednání smlouvy o převzetí a likvidace odpadů se společností Kaiser servis s.r.o.

Starosta  obce  v  rámci  vyjednávání  se  společnosti  na  likvidaci  odpadu  rozhodl  o  oddělení
odpadového  hospodářství  obce  od  odpadového  hospodářství  ČOV  a  to  na  základě  výhodné
cenové nabídky od společnosti Kaiser, která nabídla o cca 1/3 nižší cenu, než nyní obec platila.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  převzetí  odpadů  a  provádění  ekologických
služeb se společností Kaiser servis, spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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



4.   Projednání smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku.

Obec Březina a obec Habrůvka se po diskusích dohodli na výši účelového finančního příspěvku
za děti obce Habrůvky v Mateřské školce Březina, pobočka Křtiny. Příspěvek na jedno dítě byl
dohodnut ve výši 3.872 Kč pro rok 2014.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí  účelového finančního příspěvku s
obcí Habrůvkou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

5.   Projednání „Odůvodnění veřejné zakázky II/373, III/37367 Březina průtah“, jmenování
členů hodnotící komise

Starosta informoval o veřejné zakázky na rekonstrukci průtahu obcí Březina s předpokládanou
hodnotou 62 mil. Kč bez DPH. Obec Březina je spoluúčastníkem veřejného zadání zakázky a
musí tedy odůvodnění schválit, stejně jako schválit jmenování členů hodnotící komise. Jako člen
hodnotící komise byl navržen starosta obce Martin Habáň, náhradnicí pak místostarostka Martina
Burjanová.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Čermáková se informovala,  co bude s lípami u školy.  Bylo dohodnuto,  že na jaro bude
svolána obecní brigáda a lípy se přesadí pravděpodobně směrem od Hlubny k lesu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  Odůvodnění veřejné zakázky „II/373, III/37367 Březina
průtah“, za člena komise volí starostu obce Martina Habáně, za náhradnici místostarostku obce
Martina Burjanovou.

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

6.   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce.

Společnost E.ON Distribuce se obrátila na obec Březinu s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na parcelním čísle 241/1, k.ú. Proseč u Březiny z důvodu
zřízení technického vybavení „Proseč – úprava DS, Janíček“ Jednostranná úplata pro obec činní
1.000 Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  č.  1030026163/001  se
společností  E.ON Distribuce na parcelním čísle 241/1,  k.ú.  Proseč u Březiny za jednostrannou
úplatu pro obec ve výši 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

7.   Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požádalo o zřízení budoucí služebnosti na
pozemky  uvedené ve smlouvě z důvodu realizace stavby „VPI Březina průtah“ za částku 6.400
Kč bez DPH.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí
Březina a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na pozemky uvedené ve smlouvě „VPI
Březina, průtah sil_III_373,36367“Proseč u Březiny za částku 6.400 Kč bez DPH. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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

8.   Projednání rozpočtového opatření číslo 8/2015 a 9/2015.

Starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních starosty obce, které schválil.  Rozpočtová
opatření jsou součástí příloh zápisu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření schválená starostou obce č.
8/2015 a 9/2015.

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

9.   Projednání darovací smlouvy na pozemek od společnosti ŠMAK, s.r.o.

Obec Březina a vedení společnosti ŠMAK dojednalo převzetí pozemku p.č. 315/7, k.ú. Proseč u
Březiny, čím uzavírá převzetí všech části této nové lokality.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Březina a společností ŠMAK
s.r.o.,  kdy předmětem smlouvy je  dar  pozemku  p.č.  315/7,  k.ú.  Proseč  u Březiny společnosti
ŠMAK s.r.o. ve prospěch obce Březina a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

10.   Projednání darovacích smluv od společností SDMS s.r.o a MARVANSTAV, s.r.o.

Obec Březina  a vedení společností SDMS s.r.o. a Marvanstav, s.r.o. dohodlo finanční dar pro
obec za možnost využít plot čističky odpadních vod pro reklamu těchto společností.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu mezi Obcí Březina a společností SDMS
s.r.o   na  částku  2.500  Kč  a  dále  darovací  smlouvu  mezí  Obcí  Březina  a  společností
MARVANSTAV, s.r.o. na částku 2.500 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

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

11. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Na základě žádosti obce byla Jihomoravským krajem schválena  neinvestiční finanční dotace z
rozpočtu  Jihomoravského kraje  ve výši  3.631 Kč na „Výdaje na zabezpečení  akceschopnosti
JSDH obce na rok 2015“. Smlouvu je nutno schválit, jde o náhrady na pohonné hmoty.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  přijetí  účelové  neinvestiční  finanční  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 3.631 Kč na „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce
na rok 2015“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 10 bylo schváleno.

12.   Projednání darovací smlouvy se spolkem CykloGang Březina

CykloGang Březina předložit  po menším nedorozumění doklady na vyúčtování  závodů, které
doprovázely oslavy 650 let obce. Zatímco ostatní spolky si své náklady nechaly proplatit během
června, CykloGangu Březina se toto nepovedlo a tak jedinou cestou k proplacení těchto nákladů
je dar obci ve prospěch tohoto spolku.



Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu se spolkem GykloGang Březina na pokrytí nákladů
závodů oslav 650 let obce Březina ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13.   Projednání smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství

Starosta  obce  informoval  o  tom,  že  na  základě  poptávek  na  zajištění  služeb  v  odpadovém
hospodářství na rok 2015 pro obec Březinu byla z cenových nabídek (AVE, Marius Pedersen,
SITA) vybrána nabídka společnosti AVE, která nabídla nejlepší cenové podmínky. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Proběhla diskuse na téma kompostování a bioodpad, snaha o snížení nákladů pro obec. Poplatek
za komunální odpad pro rok 2016 zůstane stejný jako v roce 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  se  společností  AVE  na  zajištění  služeb  v
odpadovém hospodářství obce Březina pro rok 2016.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 12 bylo schváleno.

14.   Projednání koupě pozemku č. 298/1 a 297/1, oba. k.ú. Proseč u Březiny

Zastupitelstvo se snaží v rámci zajištění prostoru pro budoucí střed obce vykoupit pozemky, které
budou buďto plně využity pro výstavbu nového středu obce, nebo zajišťují komunikační spojení
středu s okolím obce. To se týče i dvou pozemků manželů Srncových,

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na pozemky p.č. 298/1 (výměra 584 m2) a 297/1 (výměra
138 m2),  oba k.ú. Proseč u Březiny od manželů Srncových a to za cenu 150 Kč/m2, tedy za
celkovou cenu 108.300 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 13 bylo schváleno.



15.   Diskuse

Byl losován vítěz kompostéru 1050 litrů a to na základě anketního sběru lístků. Paní Hromková z
losovacího osudí vytáhla lístek paní Bohdany Šíblové,  Březina 5. Paní Šíblové gratulujeme a
kompostér  ji  doručí  techničtí  pracovníci  obce přímo domů!  Všechny ostatní  lístky si  pečlivě
zaznamenáme a v březnu 2016 podáme žádost o dotaci na kompostéry pro ostatní občany.

Pan Zelinka upozornil na fakt, že nový povrch obecní silnici  zasahuje do jeho pozemku a že
odpověď na jeho žádost dosud z obecního úřadu nebyla doručena. Pan Zelinka požaduje, aby
obec vybudovala splaškovou kanalizační přípojku od hranice jeho pozemku k hlavnímu řádu, tj.
pod  krajskou  silnicí.  Zastupitelstvo  zatím  tuto  variantu  odmítá  a  starostu  informoval  pana
Zelinku, že se znovu potkají v rámci celého zastupitelstva.

Pan Zelinka se dále domnívá, že výběrová řízení obce nejsou transparentní a že na webu chybí
smlouvy. Starosta informoval občany, že před cca 14 dny proběhl na obci krajský audit, který
kapitolu veřejných zakázek také procházel a nenašel zde žádná pochybení. Dle starosty obce je
vše naprosto transparentní a každý občan má právo nahlédnout do procesu výběru, stejně jako na
smlouvy. Chybějící příloha smlouvy se společností Strabag bude zveřejněn v úterý 17.11.2015 (v
momentu tohoto zápisu je již splněno).

Dotaz pana Neužila v jaké fázi je projekt nového obecního úřadu, kolik bude budova stát a zda se
nedalo stavět jinde. Starosta odpověděl,  že toto bylo dostatečně projednáno s občany v rámci
diskuse nového středu obce. Ano, budova obecního uřadu se prodraží (současný odhad je cca 6
mil. Kč) o dvě položky, se kterými se nepočítalo – a to tzv. základy na pilotech a dále výtah pro
imobilní občany, což by však stejně prodražilo budovu navržené dostavby a přestavby hasičské
stanice.  Do konce listopadu bude mít  obec k dispozici  prováděcí  dokumentaci  stavby včetně
rozpočtu, velká část úřadů již dala souhlas se stavbou, nyní se čeká na změnu č. 1 územního
plánu obce, poté se začne stavět. Na začátku března 2016 začne stěhování obecního úřadu do
prostor 1. patra hasičské stanice, kde se přestěhuje také knihovna.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:56.



Zapisovatel: 

 Pavel Nesejt ..........................................., dne 18. listopadu 2015

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák ..........................................., dne 18. listopadu 2015

František Malík ..........................................., dne 18. listopadu 2015

Mgr. Martin Habáň, starosta ..........................................., dne 18. listopadu 2015
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