
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 22. června 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): 7

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 15. června 2015 do 22. června 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 Emilii Šulcovou a ověřovateli zápisu  Antonína
Sapáka a Františka Opletala. 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, který byl na pozvánce na zasedání
zveřejněné na úřední desce. 

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2014.
3) Projednání účetní závěrky obce Březina, závěrečného účtu obce Březina včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
4) Projednání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s Jihomoravským 

krajem.
5) Projednání dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.
6) Projednání smluv o smlouvách budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.
7) Projednání darovací smlouva se společností PROFIGRASS s.r.o.
8) Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.



9) Projednání prodeje obecních pozemků p.č. 278/669, k.ú. Proseč u Březiny, p.č. 278/670, k.ú. 
Proseč u Březiny,a 27, k.ú. Proseč u Březiny, dle vyhlášeného záměru.

10) Vyhlášení záměru prodeje pozemku č.p. 30, Proseč u Březiny, 94m2, ostatní plocha.
11) Projednání Zadání územní studie „Březina, lokality Z06 a Z07“.
12) Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.6.2013 o právu provést stavbu na cizím 

pozemku.
13) 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 účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2014.

Ředitelka Základní a mateřské školy Březina, Jana Závadová, předložila ke schválení výsledky
hospodaření této školy. Dle zprávy je hospodářský výsledek školy za rok 2014 v částce 81.582,10
Kč.

Antonín Sapák se zeptal na strukturu nákladu, pan Bittner na dotaci na školní hřiště. Starosta
představil náklady a odpověděl panu Bittnerovi, že dotace šla skrze obec, ne skrze školu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Březina za rok 2014. 

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

3.   Projednání účetní závěrky obce Březina, závěrečného účtu obce Březina včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Starosta obce předložil účetní závěrku obce Březina a závěrečný účet obce Březina včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, všechny dokumenty byly zveřejněny dle
zákona také na úřední desce a elektronické úřední desce. Obec Březina hospodařila s přebytkem
3.867.812  Kč,  které  byly  převedeny  do  hospodářského  roku  2015.  Ke  zprávě  o  výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 byla přijata nápravná opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje účetní závěrku obce Březina za rok 2014 a závěrečný účet
obce  Březina  2014  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2014 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření.

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



4.    Projednání smluv o smlouvách budoucí  o zřízení  věcného břemene s Jihomoravským
krajem.

V rámci tří projektů rekonstrukce a to projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v části Proseč,
zatrubnění potoka pod krajskou silnicí a projektu Březina – průtah je obec Březina nucena uzavřít
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena na vyjmenované pozemky. Všechny tyto
smlouvy jsou za úplatu dle sazebníku úhrad Jihomoravského kraje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
Jihomoravským krajem ohledně  investice  Březina  průtah,  dále  schvaluje  smlouvu  o  smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem ohledně investice Březina průtah –
zatrubnění potoka a dále schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
Jihomoravským krajem ohledně investice Březina Proseč – výstavba VO   a pověřuje starostu
podpisem smluv.

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

5.   Projednání dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK.

V rámci snahy naší a okolních obcí posílit noční spoj, který poptávali občané, se obec rozhodla
finančně spolu s okolními obcemi podpořit  zavedení  noční linky.  Pro obec Březina vypočítal
krajský úřad za tyto noční linky částku 5.721 Kč ročně. V rámci tohoto je nutno schválit dodatek
ke  smlouvě  o  zajištění  financování  systému  IDS  JMK. Na  dotaz  paní  Vasilové  starosta
odpověděl, že týdenní provoz se bude vyjednávat až po vyhodnocení prvního roku víkendové
přepravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK s finančním příspěvek 5.721 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

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

V  rámci  investiční  akce  Březina  Proseč  –  výstavba  VO,  kterou  financuje  společnost  E.ON
Distribuce a.s. budou umístění kabely elektrické energie do země a to na pozemcích obce a to za
úplatu ve prospěch obce v částce 19.900 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
E.ON Distribuce  a.s.  číslo  1040000999/034 a  číslo  1040000998/032 za  částku  19.900 Kč  a
pověřuje starostu podpisem smluv.

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



7.   Projednání darovací smlouva se společností PROFIGRASS s.r.o.

Obec Březina zakoupila nový sekací stroj pro udržování velkých travnatých ploch. Z nabídek
jsme  vybrali  i  díky  příslibu  sponzorského  daru  společnost  Profigrass  s.r.o  a  sekačku  Toro
Grandstand. Společnost  Profigrass s.r.o. se rozhodla obci darovat částku 41.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  darovací  smlouvu  se  společností  Profigrass  s.r.o.  na
částku 41.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

8.   Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Obec Březina požádala na konci února o dotaci v rámci jihomoravského krajského programu
Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 a dotace ve výši 20.000 Kč byla
schválena. Antonín Sapák se zeptal,  kdy budou sochy umístěny.  Starosta odpověděl, že první
musí cca měsíc schnout, poté začnou být umisťovány u rybníku, obchodu, ve Vápenickém sadu a
na dalších místech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje přijetí  dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
20.000 Kč na akci „Dřevosochání“ 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. 7 bylo schváleno.

9.   Projednání prodeje obecních pozemků p.č. 278/669, k.ú. Proseč u Březiny, p.č. 278/670, 
k.ú. Proseč u Březiny,a 27, k.ú. Proseč u Březiny, dle vyhlášeného záměru.

Na základě záměru obec prodat pozemek schváleného zastupitelstvem dne 18. května 2015 a
vyvěšeného na úřední  desce od 19. května 2015 do 19. června 2015 a podaných nabídky se
zastupitelstvo rozhodlo prodat:

a) pozemek p.č. 278/669, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 19 m2 za 200 Kč/m2, celková cena
3.800,- Kč

b)  pozemek p.č. 278/670, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 19 m2 za 200 Kč/m2, celková cena
3.800,- Kč

c) pozemek p.č. 27, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 43 m2 za 100 Kč/m2, celková cena 4.300,- Kč

Pan Bittner se zeptal, zda jsou v dané lokalitě ještě nějaké obecní pozemky. Starosta odpověděl,
že tomu tak není, že již všechny pozemky jsou v rukách soukromých vlastníků.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodeje pozemků

a) p.č. 278/669, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 19 m2,  orná půda, za cenu 200 Kč/m2,  tedy za
celkovou cenu 3.800,- Kč a to Daně Sloukové,
b) p.č.  278/670 k.ú. Proseč u Březiny o výměře 19 m2,  orná půda, za cenu 200 Kč/m2,  tedy za
celkovou cenu 3.800,- Kč a to SJM Karlu Ceypovi a Evě Ceypové,
c) p.č. 27 k.ú. Proseč u Březiny o výměře 43 m2, zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 100 Kč/m2,
tedy za celkovou cenu 4.300,- Kč a to Zdeně Peratové.

a  pověřuje  starostu podpisem smluv.  Návrhy na podání  vkladu zajistí  a cenu vkladu ve  všech
případech hradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí je hrazena vždy kupující stranou.

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

10.   Vyhlášení záměru prodeje pozemku č.p. 30, Proseč u Březiny, 94m  2  , ostatní plocha.

Na  obecní  úřad  byla  doručena  žádost  o  prodej  obecního  pozemku  a  zároveň  krajský  audit
upozornil na fakt, že na pozemku p.č. 30, k.ú. Proseč u Březiny je zahrada, která je využívána
místním občanem. Obec se tak rozhodla obecní pozemky prodat a v případě pozemku p.č. 30
narovnat právní vztah.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vypsání záměru prodeje obecních pozemků  p. č. 30, k.ú.
Proseč u Březiny dle přiloženého zákresu.

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

11.   Projednání Zadání územní studie „Březina, lokality Z06 a Z07“.

Městský úřad Šlapanice  zpracoval  na základě  pověření  obecního úřadu zadání  územní  studie
„Březina,  lokality Z06 a Z07“, obsah zadání  starosta prezentoval  na zasedání.  Pan Bittner  se
zeptal na počet domů. Starosta odpověděl, že toto řeší územní plán, ne územní studie.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání územní studie  „Březina, lokality Z06 a Z07“ a pověřuje
starostu obce k předání zadání zpracování územní studie projektantovi Ing. Gaudlovi.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1   
                  Usnesení č. 10 bylo schváleno.



12.   Projednání dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.6.2013 o právu provést stavbu na cizím 
pozemku.

V červnu 2013 uzavřel  obec Březina smlouvu o právu stavby vodovodu (V1 a V2), dešťové
kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 146/1 a 278/14. V současné době
žádá stavebník Ludmila Kramolišová o stavební povolení na prodloužení vodovodu větve V3 a
V4 a splaškové kanalizace F2. S výstavbou těchto sítí vydala obec Březina souhlas a v prosinci
2014 bylo  vydáno pravomocné územní rozhodnutí.  Stavební  úřad Šlapanice  požaduje doplnit
stávající smlouvu o splaškovou kanalizaci a nové územní rozhodnutí. 

Petra  Vasilová  upozornila  na  dešťové vody,  které  jsou vypouštěny přímo na  pozemek  obce,
starosta odpověděl, že toto bude řešit se SÚ. Martina Křivonožka prohlásil, že nesouhlasí s tím,
co se v dané lokalitě děje, ale bohužel toto schválila minulá zastupitelstva a naše již nese pouze
plody těchto  rozhodnutí.  Starosta  prohlásil,  že  další  dělení  pozemků v  lokalitě  zastupitelstvo
nedopustí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě za dne 18. června 2013 o právu
provést stavbu.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
             Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13. Diskuse

Žádný z občanů ani zastupitelů se nepřihlásil do diskuse.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50.

Zapisovatel: 

Emilie Šulcová ..........................................., dne ..........................

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák ..........................................., dne ..........................

František Opletal ..........................................., dne ..........................

Mgr. Martin Habáň, starosta ..........................................., dne 23. června 2015



Přílohy zápisu:

1) Informace o svolání zastupitelstva 
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Roční zpráva o hospodaření ZŠ Březina za rok 2014
5) Závěrečný účet obce Březina za rok 2014
6) Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2014
7) Nápravná opatření z přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2014
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, II/373, III/37367 Březina průtah
9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Březina – zatrubnění potoka
10) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, Březina Proseč – výstavba VO
9) Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
10) Darovací smlouva se společností Profigrass s.r.o.
11) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1040000999/034
12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1040000998/032
13) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočetu Jihomoravského kraje č. 031383/15/ORR
14) Nabídky na odkoupení pozemku – Slouková Dana, Karel Ceyp, Zdena Peratová
15) Zadání územní studie Březina, lokality Z06, Z07
16) Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.6.2013 o právu provést stavbu na cizím pozemku

Zápis byl vyhotoven dne:  23. června 2015
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