
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 21. září 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): 5 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 14. září 2015 do 21. září 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  Bronislav  Fialkowski  a  ověřovateli  zápisu
František Malík a Josef Paděra. 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 tři body (6,7,8).

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání zpráv kontrolního výboru.
3) Projednání rozpočtových opatření.
4) Projednání návrhu na změnu územního plánu obce Březina č. 1.
5) Projednání smlouvy o dílo na rekonstrukci místních komunikací.
6) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
7) Projednání smlouvy o dílo na „Projektová dokumentace opravy hasičské zbrojnice“.
8) Projednání smlouvy o poskytnutí auditorských služeb.
9) 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.   Projednání zpráv kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce Březina projednalo předložené zprávy kontrolního výboru. První kontrolní
zpráva  prošel  platné  směrnice  obce a  doporučil  jejich aktualizaci.  Ta byla  provedena během
letních  prázdnin  a  nové  směrnice  jsou  již  v  platnosti.  Druhá  zpráva  kontrolovala  správnost
formálních  postupů  při  provozování  obecního  vodovodu  a  čističky  odpadních  vod.  Zpráva
konstatovala, že je vše v pořádku a dala zastupitelstvu investiční námět na zpracování a realizaci
výstavby druhého vodního zdroje pro obec. Toto již bylo na poradě zastupitelstva projednáno.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy kontrolního výboru p.č. 1/2015 a 2/2015.

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

3.   Projednání rozpočtových opatření č. 5, 6 a7.

Starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních starosty obce, které schválil.  Rozpočtová
opatření jsou součástí příloh zápisu. Jedná se o úpravy rozpočtu z pohledu např. oslav výročí
obce,  oprav  čerpadel  v  ČOV,  projektu  zatrubnění  potoka  či  výměn  výplní  v  obchodě  s
potravinami. Na straně příjmů obecního rozpočtu pak získané dotace a vyšší příjem z daní.

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.
5/2015, 6/2015, a 7/2015.

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



4.   Projednání návrhu na změnu územního plánu obce Březina č. 1.

Zastupitelstvo obce se v rámci změn v konceptu středu obce rozhodlo změnit také několik lokalit
v rámci územního plánu obce a to lokalitu dětského hřiště, kde je navržena výstavba obecního
úřadu,.  dále  o  lokalitu  v  děsném  sousedství  hasičské  zbrojnice  z  důvodu  přístavby  garáží,
rozšíření plochu odpadového dvora TO směr existující sběrný dvůr a vymezení zóny pro lesní
školku u lesa na Vysoké.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje:
a) návrh na změnu č. 1 Územního plánu Obce Březina a to následujícím způsobem:
1. Vymezení zastavitelné plochy občanské vybavenosti OV na pozemcích p.č. 312/17 a 312/2 v
k.ú. Proseč u Březiny a na ploše označené v platném ÚP Z29 (OT)
2. Rozšíření plochy TO na pozemky zahrnuté v územním plánu do plochy OV (p.č. 40 a 41 v k.ú.
Proseč u Březiny)
3. Vymezení plochy na pozemku p.č. 297/2 v k.ú. Březina, za účelem provozování lesní mateřské
školy. Konkrétní druh funkčního využití bude upřesněn v průběhu prací.
4. Aktualizace hranice zastavěného území dle § 58 odst (3) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění
b) pořizovatele ÚP Březina, kterým bude Městský úřad Šlapanice
c) zpracovatele ÚP Březina, kterým bude firma AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29a, 627 00
Brno
d) starostu obce Mgr. Martina Habáně jako určeného zastupitele v procesu pořízení ÚP Březina
e)  pověřuje  starostu  obce  podepsáním smlouvy  na  zpracování  územního  plánu  s  firmou  AR
projekt s.r.o.

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

5.   Projednání smlouvy o dílo na rekonstrukci místních komunikací.

Dle ohlášeného záměru zastupitelstvo obce vybralo na základě výběrového řízení malého rozsahu
společnost STRABAG a.s jako realizátora opravy obecních komunikací směr farma NOE, směr
Hlubna, směr odpadový dvůr, Vojtíšky, Podsedky a komunikace nad OÚ. Stavební práce by měly
začít v polovině října a potrvají asi tři týdny.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Pan Malík vznesl dotaz, jak se bude řešit odvod dešťových vod. Vysvětlení podal Aleš Buček.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo se společností STRABAG a.s. na kompletní
opravy obecních cest v obci Březina“ za částku 3.218.799,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

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



6.   Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požádalo o zřízení služebnosti na pozemky
p.  č.  210/5  a  249/23,  oba  k.ú.  Proseč  u  Březiny  z  důvodu  výstavby  nové  infrastruktury
společnosti – podzemního komunikačního vedení a síťového rozvaděče za částku 10.000 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 p. č. 210/5 a 249/23, oba k.ú.
Proseč u Březiny za částku 10.000 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 dílo na „Projektová dokumentace opravy hasičské zbrojnice“.

Zastupitelstvo  obce  vybralo  na  základě  výběrového  řízení  malého  rozsahu  společnost MIX
MAX-ENERGETIKA,  s.r.o.  jako  zpracovatele  projektové  dokumentace  opravy  hasičské
zbrojnice“.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  smlouvu o dílo se společností  MIX MAX-ENERGETIKA,
s.r.o.. na projektovou dokumentaci opravy hasičské zbrojnice za částku 105.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

8.   Projednání smlouvy o poskytnutí auditorských služeb.

Starosta  obce  navrhl,  aby  přezkoumání  hospodaření  územních  samosprávních  celků  a
dobrovolných  svazků  obcí  dle  platného  zákona  za  rok  2015  převzala  soukromá  auditorská
společnost  namísto  krajského  auditu.  Cílem  má  být  především  dostatečná  náprava  dosud
problémových bodů, se kterými auditorské společnost pomůže.

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



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností
TOP AUTIDING, s.r.o. za rok 2015 za částku 28.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

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

9.   Diskuse

Pan Hošek vznesl  dotaz,  proč  není  obecní  úřad  v  1.  patře  hasičské  zbrojnice.  Starosta  obce
odpověděl, že toto již řešila veřejná debata ke středu obce, kdy se občané shodli,  že prostoty
zbrojnice by bylo lépe využít pro spolkovou činnost, navíc nejsou pro obecní úřad a knihovnu
dostatečně velké.

Starosta obce nadále informoval o tom, že se přiblížilo zahájení realizace rekonstrukce průtahu
obcí, bylo již vydáno stavební povolení a čeká se na dotační titul. Starosta věří, že realizace bude
zahájena na jaře 2016.

Starosta také informoval občany, že jakmile bude provedena oprava místních komunikací, budou
odstraněny popelnice na komunální odpad z pod kostela, neboť se tam neustále kupí obrovské
množství odpadu. Chataři si musí pořídit vlastní nádoby na komunální odpad.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:56.

Zapisovatel: 

Bronislav Fialkowski ..........................................., dne 23. září 2015

Ověřovatelé: 

František Malík ..........................................., dne 23. září 2015

Josef Paděra ..........................................., dne 23. září 2015

Mgr. Martin Habáň, starosta ..........................................., dne 22. září 2015
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