
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 3. února 2020 od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Přítomní  zastupitelé:  Michal  Bittner,  Bronislav  Fialkowski,  Martin  Habáň,  Adam  Kozel,  Petra
Vasilová, Libor Vyhnánek, Barbora Wahlová 

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 6

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 a elektronické úřední desce obce Březina zveřejněna v souladu se
zákonem  a  to  minimálně  sedm  dní  před  konáním  zastupitelstva.  Zápis  z  posledního  zasedání
zastupitelstva, které se konalo 16. prosince 2019, byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na
obecním úřadě.

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
tak usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající navrhl zapisovatelem schůze Libora
Vyhnánka, ověřovateli zápisu Františka Malíka a Michala Bittnera. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
         Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající  seznámil  s  programem,  který  byl  též  zveřejněn  při  svolání  zastupitelstva.  Body  k
jednání:

1) Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č. 71010-008161 Březina, průtah sil. III373, 36367 se
společností CETIN, a.s.

2) Projednání prodeje části pozemku p.č. 18/1, k.ú. Březina u Křtin.
3) Projednání rozpočtového opatření 12/2019
4) Ostatní, diskuse.

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

1.   Projednání Smlouvy o zřízení služebnosti č. 71010-008161 Březina, průtah sil. III/373, 36367  
se společností CETIN, a.s.

Obec dostala návrh smlouvy na zřízení  služebnosti ve prospěch společnosti  CETIN, a.s. a to na
pozemky p.č. 191/3 a  192/1, oba k.ú. Březina u Křtin a to v souvislosti s překládkou datové kabelu
při  rekonstrukci  průtahu  obcí.  Smlouva  o  zřízení  služebnosti  navazuje  na  realizovanou  stavbu
vedenou pod označením " 71010-008161_VPI Březina, průtah sil_III_373, 36367“ (3.etapa) a na
uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 28.12.2015.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch společnosti CETIN,
a.s. a to na pozemky p.č. 191/3 a 192/1, oba k.ú. Březina u Křtin za celkovou částku 500 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

2.   Projednání prodeje části pozemku z p.č. 18/1, k.ú. Březina u Křtin.  

Na základě  záměru zastupitelstva  na prodej  části  pozemku p.č.  18/1,  k.ú.  Březina  u Křtin  byla
podána jedna nabídka od pana Ing. Petra Boudného, který nabídl cenu 500 Kč/m2 plus poplatek za
vklad  do  katastru  nemovitostí,  tedy  zastupitelstvem  minimálně  stanovenou  cenou.  Na  základě
nabídky se zastupitelstvo rozhodlo pozemek prodat zájemci Ing. Petru Boudnému.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 18/1, k.ú. Březina u Křtin
a to dle geometrické plánu 464-174/2019, na kterém je pozemek nově označen jako p.č. 18/3, k.ú.
Březina  u  Křtin,  o  velikosti  16  m2 za  cenu 500 Kč/m2,  celkově  tedy  za částku  8.000 Kč,  panu
Ing.  Petru  Boudnému  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy.  Poplatek  za  vklad  do  katastru
nemovitostí hradí kupující.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 
   

 Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání rozpočtového opatření 12/2019  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 12/2019 v celkové výši 2.517.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2019.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

4.   Ostatní, diskuse.  

Pan Malý se zeptal na výsledky rozpočtu z roku 2019, kdy bylo prezentována, že obec v roce 2019
hospodařila s přebytkem rozpočtu ve výši 6.030.958,63 Kč. Dotaz zněl, jestli to není způsobeno jen
odkladem investic. Starosta informoval, že diskuse nad rozpočtem nebyla dnes v plánu, neboť se
rozpočet projednával v prosinci 2019, ale pokusí se doplnit informace do zápisu. Rozpočet byl na
rok 2019 naplánován  se schodkem 8.095.000 Kč –  při  příjmech  17 230 000,00 Kč a  výdajích
25 325 000,00 Kč. Ve skutečnosti však příjmy díky lepšímu výběru daní a získaným dotací byly
22 154 112,22 Kč a výdaje díky neuskutečněným investicím klesly na 16 123 153,59 Kč. Na druhou
stranu  bylo  investována  do projektů,  které  se  pro  rok  2019 neočekávali,  jako například  oprava
komunikace směr na sběrný dvůr, atd. Podrobné informace budou součástí  roční uzávěrky obce,
která je veřejně přístupná. 

Pan Malý se dále zeptal na financování projektu přístavby/přestavby školy. Starosta informoval, že
aktuálně žádné dotace vyhlášeny nejsou, že se čerpá ze zásobníku v let 2015-2017, kdy však naše
obec  ještě  neměla  projekt,  natož  stavební  povolení,  které  je  součástí  povinných  dokumentů  pro
dotaci. Starosta bude žádat o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje, kdy dostal příslib hejtmana
Šimka při jeho návštěvě Březiny a aktuálně čeká na vypsání dotace z MF ČR. 

Starosta ještě v rámci diskuse připomenul rozhodnutí zastupitelstva o odložení projektu výstavby
nové MŠ/ZŠ z let 2019-2020 na roky 2020-2021 z důvodu udržitelnosti financování celého projektu
z dvou ročních rozpočtů obce.

Pan Hloušek se zeptat, zda obec plánuje v odpadovém hospodářství například plastové popelnice u
každého  domu.  Starosta  informoval,  že  na  konci  února  vyjde  obecní  zpravodaj,  kde  budou
kompletní  informace o zvažovaném systému door-to-door,  kdy každá domácnost  bude mít  čtyři
popelnice (komunální odpad, plast, papír, bio). Byla podána žádost o dotaci na tyto popelnice do
každé domácnosti. V případě pozitivního výsledku by byl systém spuštěn od ledna 2021.
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Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:25.

Zapisovatel: 

Libor Vyhnánek                     ..........................................., dne 4. února 2020

Ověřovatelé: 

František Malík         ..........................................., dne 4. února 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 4. února 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 4. února 2020
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