
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 26. června 2017, od 18:00 hodin, knihovna OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 16

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 16. června 2017 do 26. června 2017 včetně. Současně
byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se
konalo 15. května 2017, 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 Martinu Burjanovou a ověřovateli zápisu Petru
Vasilovou a Martina Šlegla. 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.

1) Projednání účetní závěrky obce Březina, závěrečného účtu obce Březina včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
2) Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2016.
3) Projednání Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
4) Projednání smlouvy u budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností INNOGY.
5) Projednání úprav cen vodného a stočného.
6) Projednání působnosti Destinačního managementu oblasti „Moravský kras a okolí“.
7) Projednání rozpočtového opatření č. 4/2017.
8) Schválení smlouvy o dílo „Vybavení interiéru nového obecního úřadu Březina“
9) Projednání Dohody o cílech Auditu Family Friendly Community.
10) Diskuse

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



1.   Projednání účetní závěrky obce Březina, závěrečného účtu obce Březina včetně zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

Starosta obce předložil účetní závěrku obce Březina a závěrečný účet obce Březina včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, všechny dokumenty byly zveřejněny dle
zákona také na úřední desce a elektronické úřední desce. Obec Březina měla dle schváleného
rozpočtu hospodařit se schodem 10.304.000, konečný schodek byl 1.829.634,89 Kč. Ke zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byla přijata nápravná opatření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje účetní závěrku obce Březina za rok 2016 a závěrečný účet
obce  Březina  2016  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  hospodaření  obce  za  rok  2016 s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá nápravná opatření.

Výsledek hlasování: Pro: 7 (Michal Bittner, Aleš Buček, Martina Burjanová, Martin Habáň, 
Martin Křivonožka, Ladislav Potrusil, Petra Vasilová), Proti: 0, Zdržel se: 0

             Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.   Projednání účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Březina za rok 2016.

Starosta obce jménem ředitelky Základní a mateřské školy Březina, Jany Závadové, předložila ke
schválení  výsledky  hospodaření  této  školy.  Hospodářský  výsledek  školy  za  rok  2016  je
přebytkový  a  je  navrhováno,  aby částka  267.796,64 Kč byla  převedena do rezervního fondu
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Březina za rok 2016
s tím, že přebytek ve výši 267.796,64 Kč bude převeden do rezervního fondu školy.

Výsledek hlasování: Pro: 7  (Michal Bittner, Aleš Buček, Martina Burjanová, Martin Habáň,
Martin Křivonožka, Ladislav Potrusil, Petra Vasilová), Proti: 0, Zdržel se: 0

       
 Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

V  rámci  dotací  Jihomoravského  kraje  se  podařilo  pro  vybavení  obecní  knihovny  získat  z
Programu rozvoje venkova JMK pro rok 2017 částku 50.000 Kč a z programu Podpora jednotek
SDHobcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 částku 199.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje
č.  044958/17/ORR  a  Smlouvu  o  poskytnutí  dotací  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  č.
045549/17/OKH a pověřuje starostu podpisem smluv.

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



4.   Projednání smlouvy u budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností INNOGY.

Zastupitelstvo  obce  na  svém květnovém zasedání  schválilo  záměr  na  zřízení  služebnosti  pro
společnosti INNOGY. Tento záměr byl vyvěšen od 16. do 31. května 2017 a jsou tam splněny
zákonné povinnosti pro možnost schválil zřízení služebnosti za částku 1.800 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  u  budoucí  smlouvě  o  zřízení  služebnosti  se
společností INNOGY za částku 1.800 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

5.   Projednání úprav cen vodného a stočného.

Starosta obce představil návrh na úpravy ceny vodného a stočného včetně odůvodnění, proč se
tyto  úpravy dělají.  Obec musí  dodržet  rozpočtovou politiku,  která  byla  přislíbena při  získání
dotace z Operačního programu životní prostředí na ČOV a kanalizaci, kdy dle tabulky OPŽP  je
pro 2017  stanovena cena stočného 43.24 Kč bez DPH, obec může mít cenu odlišnou max. +/-
10%,  aktuálně je cena 38 Kč, nově navrhovaná je 40 Kč bez DPH.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje počínaje novým účtovacím období vodného a stočného (tj.
od 11. července 2017) novou cenu stočného. Stočné je rozhodnutím zastupitelstva stanoveno na
částku 40 Kč bez DPH/ m3, cena vodného zůstává nezměněna, tj. 32 Kč bez DPH/ m3.

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

6. Projednání působnosti Destinačního managementu oblasti „Moravský kras a okolí“.

V letech  2014  a  2015  na  půdorysu  projektu  SMO  „Podpora  meziobecní  spolupráce“  vznikl
požadavek  starostů  na  zavedení  destinačního  managementu  v regionu  Blanenska,  který  byl
v tomto období diskutován na celém území turistické oblasti Moravský kras a okolí. Proces byl
výrazně ovlivněn názorem vedení Města Blanska – nezakládat novou právnickou osobu a využít
potenciálu fungující MAS Moravský kras jako nositele destinačního managementu cestovního
ruchu. 
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina rozhoduje o územní působnosti Destinačního managementu oblasti
„Moravský kras a okolí“ na území Obce Březina a hlásí se k území turistické oblasti „Moravský
kras a okolí“. K této oblasti náleží společně s obcemi sdruženými v DSO „Časnýř“.

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



7.   Projednání rozpočtových opatření 42017

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření 4/2017 v celkové výši 79.500 Kč s popisem
veškerých změnových kapitol.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2017.

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

8.   Schválení smlouvy o dílo „Vybavení interiéru nového obecního úřadu Březina“

Na základě  vyhodnocení  veřejné zakázky,  do které se přihlásilo  pět  firem a jejíž  obsah bylo
vybavení interiéru nového obecního úřadu Březina vybrala hodnotící komise nabídku společnosti
Roman Lébl za cena 232.059 Kč (nejvyšší nabídka byla 416.387 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  „Vybavení  interiéru  nového  obecního
úřadu Březina“ se společností Roman Lébl, Otín 61, Jindřichův Hradec, 377 01 za cenu 232.059
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

9.   Projednání Dohody o cílech Auditu Family Friendly Community.

Místostarostka  představila  Dohodu  o  cílech,  která  byla  vyjednána  v  rámci  ustavené  komise
Family Friendly auditu včetně priorit:

1) chodníky - priorita 1
2) hřiště v centrální části obce za Obecním úřadem - priorita 1
3) zajištění dopravy v JM kraji pro osoby nad 70 let a více zdarma - priorita 1
4) rozšíření kapacity ZŠ - priorita 1
5) altán u ohniště na kozíně - priorita 2
6) work out prvky na kozíně
7) okruh pro inline brusle - priorita 3
8) oprava nebo úprava lesní cesty do Křtin přes Vlčenec  - priorita 3

Dotaz pana Bednaříka, zda dohoda není další byrokracie, která se dubluje s plánem rozvoj obce.
Starosta odpověděl, že tyto dokumenty se sice překrývají, ale každý řeší jiné věci včetně dotací.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dohodu o cílech Auditu Family Friendly Community.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2
             Usnesení č. 9 bylo schváleno.



10. Diskuse

Pan Dušek se zeptal  na možnost zpomalit  dopravu směrem k Hlubně. Starosta odpověděl,  že
znovu upozornil společnost Silnice Group a velký průjezd aut snad vyřeší zákaz už v lokalitě
před Kapličkou.

Pan Malík upozornil na vytékající asfalt na nové komunikaci. Starosta odpověděl, že se tím bude
intenzivně  zabývat  a  reklamaci  předá  společnosti  Silnice  Group.  Zároveň  budou  odvezeny
kostky, které jsou na paletách a budou dokončeny drobné nedodělky.

Paní Streitová se zeptala, zda budou zastřešeny zastávky. Starosta odpověď, že se s tím počítá po
ukončení všech etap, ale je to finančně velmi nákladné (jedna zastávka cca 100tis. Kč).

Pan Neužil  se  zeptal,  kdy bude  vyhlášena  veřejná  soutěž  na  opravu  hasičské  zbrojnice.  Dle
informací zastupitele Křivonožky se ještě dolaďují drobné detaily.

Pan  Haničinec  se  zeptat,  jestli  během prázdnin  bude  ještě  nějaká  výjimka  z  nočního  klidu.
Starosta odpověděl, že budou tři (30.6., 15.7. a 29.7.), vše bude oznámeno na úřední desce.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.20.

Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 27. června 2017

Ověřovatelé: 

Petra Vasilová   ..........................................., dne 27. června 2017

Martin Šlegl   ..........................................., dne 27. června 2017

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 27. června 2017
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 27. června 2017
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