
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 21. 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, Martin Křivonožka

Nepřítomní zastupitelé: Ladislav Potrusil (omluven)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 13 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  10.  prosince  2015  do  22.  prosince  2015  včetně.
Současně  byla  zveřejněna  na  „elektronické  úřední  desce“.   Zápis  z  posledního  zasedání
zastupitelstva,  které  se  konalo  4.  prosince  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 7 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající  navrhl  určit  zapisovatelem schůze Bronislava  Fialkowského a ověřovateli  zápisu
Martina Šlegla a Leoše Hlouška. 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, kdy jsou navrženy určité změny.

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na roky 2017, 2018.
3) Projednání rozpočtových opatření 10/2015.
4) Projednání Programu rozvoje obce Březiny na období 2015 – 2020.
5) Projednání Zásad poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Březiny.
6) Projednání pronájmu pozemku dle vyhlášeného záměru.
7) Projednání dodatku č. 1 se společností STRABAG.
8) Projednání smlouvy o poskytování právních služeb.
9) Projednání dohody o narovnání s Freedom Capital, s.r.o, Markem a Lenkou Polanovou.
10)Projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností CETIN.
11) 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.

Na minulém jednání byl představen rozpočet obce Březina na rok 2016 včetně uvažovaných a
nutných investičních nákladů a také rozpočtový výhled na rok 2017 a 2018. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2016 a rozpočtový výhled na
roky 2017 a 2018.

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3.   Projednání rozpočtových opatření č. 10/2015

Starosta  představil  rozpočtová  opatření  č.  10/2015,  kterými  byl  upraven  rozpočet  a  nyní  je
předkládá na vědomí zastupitelstvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí rozpočtová opatření schválená starostou obce č.
10/2015.

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

4.   Projednání Programu rozvoje obce Březiny na období 2015 – 2020

Pověřený zastupitel  RNDr. Bittner představil  Program rozvoje obce Březiny na období 2015-
2020,  který  byl  projednávám  na  zvláštním  veřejném  zasedání  a  na  jeho  základě  doplněn.
Dokument je důležitou přílohou mnoha dotačních žádostí, dosud ho obec neměla zpracovaný.

Pan Holý se zeptal, zda bude dokument zveřejněn na internetu. Zastupitel Bittner odpověděl, že
samozřejmě tento strategický dokument bude na internetu a v tištěné podobě na obecním úřadu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Program rozvoje obce Březiny na období 2015 – 2020.

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



5.   Projednání Zásad poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Březiny

Po  změně  zákona  o  hospodaření  územní  celků  je  nutno  změnit  politiku  poskytování  dotací
spolkům z rozpočtu obce. Zastupitelstvo připravilo jednodušší cestu k poskytování dotací a to
formou tzv. individuálních dotací. Systém bude fungoval velice podobně, podrobné informace
dostane každý spolek do své emailové schránky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Březiny.

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

6.   Projednání pachtu pozemků dle vyhlášeného záměru

Dle usnesení zastupitelstva obce Březiny č. 3 ze dne 4. prosince 2015 bylo schváleno vyhlášení
záměru  pronájmu  (pachtu)  obecních  pozemků  obce  Březina  dle  přiloženého  záměru  včetně
výpisu pozemků. Záměr byl na úřední desce vyvěšen 4. prosince 2015, jediným zájemcem je
společnost AGOS BIO a.s., pachtovní smlouva je uzavírána na 5 let s roční výpovědní lhůtou na
částku 3.837 Kč/rok.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje pachtovní smlouvu na obecní pozemky dle vyhlášeného
záměru ze 4. prosince 2015 a to společnosti AGOS BIO a.s. a to na 5 let s roční výpovědní lhůtou
na částku 3.837 Kč/rok a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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

7.   Projednání dodatku č. 1 se společností STRABAG

Obec  Březina  vstoupila  do  jednání  se  společností  STRABAG  a  to  na  základě  vyhlášeného
dotačního  titulu  na  místní  komunikace.  Požadavkem  dotace  je,  aby  v  případě  žádosti  byla
smlouva etapizována do roku 2016, tj. Aby dotací pokryté komunikace byly stavěny a smluvně
zajištěny  až  v  roce  2016.  Na  základě  tohoto  obec  dojednala  úpravu  smlouvy  dle  těchto
požadavků. 

Pan Hloušek se zeptal na cenu projektu a zda jsou všechny pozemky v majetku obce. Celková
vysoutěžená cena je 3.360.439,20 Kč bez DPH a komunikace jsou v majetku obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností STRABAG a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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



8.   Projednání smlouvy o poskytování právních služeb

Zastupitelstvo na svém pracovním jednání rozhodlo, že bude dobré, když obec bude mít právního
poradce, který bude kontrolovat podepisované smlouvy, připravovat návrhy smluv a další právní
záležitosti. Po oslovení několika právníků byl vybrán Mgr. Jan Parma a jeho advokátní kancelář.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březiny  schvaluje  Smlouva o poskytování  právních  služeb s  Mgr.  Janem
Parmou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

9.    Projednání dohody o narovnání   s Freedom Capital, s.r.o, Markem Polanem a Lenkou
Polanovou

Vzájemnou dohodou o narovnání se řeší dosud nevyřešené smluvní vztahy mezí obcí Březina,
společností Freedom Capital s.r.o., Markem a Lenkou Polanovými. Celá situace vznikla velmi
problematickou smlouvou mezí zúčastněnými stranami, nedodržením termínů, atd. Ústní dohoda,
uvedená  v  tomto  zápisu  pak  ještě  stanovuje  to,  že  obec  Březina  doasfaltuje  komunikaci  k
prvnímu vjezdu k farmě NOE.

Starosta  obce  dal  prostor  k  vyjádření  jednotlivým  zastupitelům.  Místostarostka  Burjanová,
zastupitel Bittner a zastupitelka Vasilová vyjádřili svoje postoje z pohledu jednání i to, že dle
jejich názoru je toto nejlepší a snad také jediná cesta, jak věc vyřešit právní cestou a nepřijít o
darovaný milion korun od společnosti Freedom Capital, s.r.o. Paní Ondráčková vznesla dotaz na
cenu  vybudované  komunikace  k  farmě  Noe.  Dle  fakturace  od  společnosti  STRABAG  stála
rekonstrukce  1.106.922,40  Kč  bez  DPH,  bude  ještě  financováno  dobudování  komunikace  k
prvnímu vjezdu k farmě v cena cca 110.000 Kč bez DPH. Bylo poukázáno ještě na částku cca 1,5
mil.  Kč,  která  byla  investována  do  výstavby  nových  inženýrských  sítí  směr  farma  Noe,  tj.
vodovod  a  kanalizace.  Dle  starosty  však  tyto  sítě  využívají  i  další  domy  a  chaty  u  dané
komunikace. Starosta při diskusi vyzval bývalého zastupitela Zbyňka Trávníčka k možnosti se
vyjádřit, jak tato smlouva byla za zastupitelstva 2010-2014 sepsána a myšlena, pan Trávníček se
odmítl vyjádřit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje dohodu o narovnání s Freedom Capital,  s.r.o, Markem
Polanem a Lenkou Polanovou a pověřuje starostu podpisem dohody.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 8 bylo schváleno.



10.   Projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností CETIN

V  rámci  kabelizace  nízkého  napětí  a  veřejného  osvětlení  zastupitelstvo  požadovalo  také
kabelizace telefonní sítě CETIN, přestože se na něm bude muset obec podílet. Je potřeba schválit
věcná břemena ve prospěch společnosti CETIN a to za úplatu 10.570 Kč bez DPH.

Pan Hloušek položil dotaz, v jaké výši bude spolufinancována kabelizace telekomunikační sítě.
Zastupitelé se shodli při projednávání s CETINem, že to bude maximálně do výše 700tis., ale
starosta očekává, že částka bude nižší, když se podaří dojednat kabelizaci do jednoho rozšířeného
výkopu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březiny  schvaluje  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služebnosti  se
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za úplatu 10.570 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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

11.   Diskuse

Starosta informoval o změně svozového dne komunální odpadu. Od ledna 2016 se nebude svážet
každou sudou středu, ale vždy v liché úterý. Starosta zároveň požádal občany, ať kartonové obaly
nedávají do popelnic, ale odvezou v sobotu 2. ledna 2016 na sběrný dvůr.

Paní  Ondráčková  se  ptala,  jak  v  rámci  rekonstrukce  silnice  bude  řešen  chodník  mezi  Lípou
svobody a současným obecním úřadem. Starosta odpověděl, že chodník skončí kousek od Lípy
svobody, protože dále není prostor pro chodník. Snaha je ale nějak celou oblast dořešit.

Pan Holý se ptal, proč obec kupovala rovnou tři radary namísto otestování jednoho a následné
koupi  dalších  kusů.  Starosta  vysvětlil,  že  firmy  nabízejí  množstevní  cenu  a  navíc  obec  se
rozhodla, že bude řešit všechny nebezpečné úseky najednou.

Pan Blatný se ptal na přesné rozmístění radarů v obci s tím, že by měl být radar i ve středu obce.
Starosta  a  místostarosta  popsali  přesné  rozmístění  radarů,  co  se  týče  středu  obce,  zde  radar
nebude, protože bezpečnost chodců bude zajištěna již v roce 2016 chodníkem, do roku 2017 pak
chodníky po obou stranách v centru obce.

Zastupitelka Vasilová vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné umístit doplňkovou tabulku v oblasti
křižovatka k Hlubně, kde se díky lesní školce zvýšila intenzita. Místostarostka informovala, že
tuto komunikaci a komunikaci ke sběrnému dvoru označujeme nově jako místní, ne účelovou a
značky zde budou doplněny. K tomuto tématu se vyjádřil také pan Petr Hloušek s tím, že rozhled
v této křižovatce je katastrofální. Dle starosty bude upraven společně s rekonstrukcí průtahu.

Starosta upozornil občany také na stálou možnost čerpání kotlíkové dotace, která je pro občany
výhodná a pomohla by trochu zlepšit ovzduší především v zimních měsících v naší obci.



Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:28.

Zapisovatel: 

 Bronislav Fialkowski   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Leoš Hloušek   ..........................................., dne 28. prosince 2015 

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 28. prosince 2015 
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 28. prosince 2015 
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