
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 30. ledna 2017, od 18:00 hodin, knihovna OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 13

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 22. ledna 2017 do 31. ledna 2017 včetně. Současně byla
zveřejněna na elektronické  úřední  desce.  Zápis  z posledního zasedání  zastupitelstva,  které  se
konalo 19. prosince 2016, 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 Martina
Šlegla a Petru Vasilovou. 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. Program byl upraven následně

Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
1) Projednání závazku financování rekonstrukce hasičské zbrojnice
2) Projednání dodatku č. 1 smlouvy na projektovou dokumentaci hasičské zbrojnice
3) Projednání zrušení usnesení zastupitelstva č. 12 za dne 2. května 2016
4) Projednání zpráv kontrolního výboru, školského výboru a výboru pro živ. prostředí
5) Projednání smlouvy o dílo „Protipovodňová opatření obce Březina“
6) Projednání smlouvy o dílo „Pořízení malotraktoru pro obec Březina“
7) Projednání rozpočtových opatření 11/2016
8) Diskuse

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



1.   Projednání závazku financování rekonstrukce hasičské zbrojnice

Obec Březina  má připravenou projektovou dokumentaci  na rekonstrukci  a přístavbu hasičské
zbrojnice, aktuálně žádáme o stavební povolení. Požádali jsme o dotaci HZS GŘ, která nám byla
přidělena v plné výši 4,5 mil. Kč, aktuálně žádáme o dofinancování podílů z krajského úřadu ve
výši 3 mil. Kč, celkově by tak dotace společně s krajskou dotací za rok 2016 byla 7,8 mil Kč,
odhadované náklady na rekonstrukci jsou 13 mil. Kč.  Nutno schválit dofinancování stavby.

A. Kosina se zeptal na formu rekonstrukce. Zastupitel Křivonožka, že rekonstrukce bude včetně
přístavby, maximálně se budeme snažit omezit vliv chodu na zásahovou jednotku. L. Malík se
zeptal na to, jak bude fungovat při rekonstrukci obecní úřad. Starosta odpověděl, že se týče úřadu,
tak se odstěhuje cca do srpna, do té doby budou probíhat práce především na přístavbě

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  se  zavazuje,  že  se  bude  podílet  nejméně  z  50% na  financování
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Březině.

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

2.   Projednání dodatku č. 1 smlouvy na projektovou dokumentaci hasičské zbrojnice

Obec Březina se dohodla s panem Jiřím Vrbkou na prodloužení termínu odevzdání projektové
dokumentace  na  hasičskou  zbrojnici,  kdy  důvodem  byly  nutné  změny  projektu.  Termín  je
stanoven  do  15.  února  2017,  projektovou  dokumentaci  již  však  máme  nyní  kompletně
odevzdanou, původní termín však byl prosinec 2016, což nebylo reálné stihnout.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dodatek  číslo  1  smlouvy  o  dílo  na  projektovou
dokumentace hasičské zbrojnice a pověřuje starostu podpisem dodatku. 

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

3.   Projednání zrušení usnesení zastupitelstva č. 12 za dne 2. května 2016

Technický  bod.  Zastupitelstvo  obce  Březina  dvakrát  schválilo  smlouvu o  dílo  se  společností
OLSTAK PROJEKT, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace „Chodníky obce Březina“ a
jedno usnesení je třeba zrušit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina ruší usnesení č. 12 za dne 2. května 2016, které bylo nahrazeno
usnesením číslo 5 ze dne 12. listopadu 2016.

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



4.   Projednání zpráv kontrolního výboru, školského výboru a výboru pro živ. prostředí

Starosta  předložil  zastupitelstvu  zprávy  kontrolního  výboru,  školského  výboru  a  výboru  pro
životní  prostředí.  Zmínil  také  fungování  výboru  stavebního,  který  nezasedá,  ale  svoji  práci
vykonává přímo na stavbách a kontrole projektů.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí zprávy výborů zastupitelstva.

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

5.   Projednání smlouvy o dílo „Protipovodňová opatření obce Březina“

Starosta již v minulosti upozornil na získání financí z dotačního titulu na prevenci povodní, za
které  obce  Březina  pořídí  kromě  varovného  signálu  také  protipovodňový  plán  a  měřidla  –
hladinoměr a srážkoměr. Dotace je 70% z celkové částky. 

P.  Neužil  se  zeptal,  kde  bude  umístěn  hladinoměr  a  srážkoměr.  Starosta  odpověděl,  že
hladinoměr bude na toku Ochozského potoka, srážkoměr pak na střeše hasičské zbrojnice.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Protipovodňová opatření obce
Březina“ se společností EMPEMONT s.r.o. za cenu 1.063.510 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

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

6. Projednání smlouvy o dílo „Pořízení malotraktoru pro obec Březina“

Obec požádala o dotaci na malotraktor.  Dotace ve výši 250.000 Kč nám byla přiznána,  tudíž
proběhlo výběrové řízení, které přineslo vítěze, se kterým bude podepsána kupní smlouva.

V. Dušek se zeptal na záruku a reference. Starosta odpověděl, že reference obec má, záruka je
standardní 24 měsíců, servis do 48 hodin. L. Malík se ptal, kde bude traktor parkovat. Starosta
odpověděl, že v nově stavěné garáži, která bude součástí hasičské zbrojnice.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností  TYM CENTRAL
EUROPE s.r.o. na malotraktor TYM T433 za cenu 412.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

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



7.   Projednání rozpočtových opatření 11/2016

Starosta předložil zastupitelstvo rozpočtová opatření 11/2016 v celkové výši 481.900 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření 11/2016.

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

8. Diskuse

A. Kosina se zeptal,  zda  při  rekonstrukci  hasičského zbrojnice  bude nějak omezen vjezd  do
lokality za kostelem. Zastupitel  Křivonožka odpověděl,  že omezení  není plánováno,  např.  při
vykládání materiálu, ale to opravdu jen krátkodobě.

M. Haničincová se zeptala na harmonogram výstavby průtahu. Starosta odpověděl, že zhotovitel
má harmonogram předložit do poloviny února, vše záleží na počasí.

L. Malík se zeptal na bagrování rybníka. Místostarostka Burjanová odpověděla, že předpoklad je
podzim/zima 2017/2018.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50.

Zapisovatel: 

Mgr. Ing. Martina Burjanová   ..........................................., dne 31. ledna 2017

Ověřovatelé: 

Martin Šlegl   ..........................................., dne 31. ledna 2017

Petra Vasilová   ..........................................., dne 31. ledna 2017

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 31. ledna 2017
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 31. ledna 2017
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