
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 14. prosince 2020 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté: 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  26.  října  2020  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).  Zápisem schůze byl  pověřen starosta  obce,
ověřovateli zápisu Janu Prokešovou a Aleše Bučka. 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.  

Program    jednání:  

1) Projednání rozpočtu obce Březina na rok 2021 a střednědobého výhledu.
2) Projednání rozpočtu Základní a mateřské školy Březina, p.o. na rok 2021 a středněd. výhledu.
3) Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva.
4) Projednání darovací smlouvy s Diecézní charitou Brno - sociální služby.
5) Projednání  Dodatku č.  2  ke Smlouvě o dílo  „Stavební  úpravy a přístavba  ZŠ a  MŠ v obci

Březina II“ se zhotovitelem „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“.
6) Projednání rozpočtových opatření č. 10, č. 11.

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

1.     Projednání rozpočtu obce Březina na rok 2021 a střednědobého výhledu.  

Starosta  obce  představil  rozpočet  obce  na  rok  2021  a  střednědobý  výhled  na  roky  2022/2023.
Rozpočet na rok 2021 je navrhován jako schodkový s tím, že schodek bude financován z peněz na
bankovním  účtu  obce  Březina.  Největší  investicí  pro  rok  2021  je  dostavba  mateřské  školy  a
přestavba školy základní,  stejně jako zahájení  výstavby chodníků v obci – I.  Etapa.  Co se týče

1



výdajů, jsou počítány dle odhadů Ministerstva financí ČR a sníženy o odhad dle vývoje roku 2020,
nejsou započteny žádné mimořádné příjmy kromě převodů dotací z dobrovolných svazků. Výhledy
na roky 2022 a 2023 již počítají s rozpočtem vyrovnaným či přebytkovým. Rozpočet i střednědobý
výhled byly dle zákona vyvěšen min. 15 dnů před zahájením projednávání, rozpočet po schválení
bude také vyvěšen a poté bude na webu obce v sekci Ekonomika obce.

Na otázku pana Haničince odpověděl starosta, že úvěr obce je splatný v roce 2032.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2021 a střednědobý výhled na
roky 2022 a 2023.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

2.     Projednání rozpočtu Základní a mateřské školy Březina, p.o. na rok 2021 a střednědobého  
výhledu.

Starosta  obce  předložil  rozpočet  Základní  a  mateřské  školy  Březina,  p.o.  na  rok  2021  a
střednědobého výhledu na roky 2022 a 2023. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s tím, že obec
Březina pro příští a další roky navýší neinvestiční příspěvek zřizovatele na částku 1.200.000 Kč, kdy
důvodem je přístavba nové budovy a její provoz, provozní náklady na vzduchotechniku a služby
správce budovy (není zatím stanoveno, jako formou bude mít úvazek a celkové financování).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  rozpočet  Základní  školy  a  mateřské  školy  Březina,
příspěvkové organizace na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023. 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

 Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva.  
 

Předseda Finančního výboru Libor Vyhnánek navrhl, aby dle § 76 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se
mění  zákon  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o  hlavním  městě  Praze,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  získal  starosta  obce  Martin  Habáň
mimořádnou  odměnu za  práci,  kterou  odvádí  po  obec  a  to  především na  poli  zisku  finančních
prostředků z dotací (v roce 2020 ve výši přes 20 mil. Kč) a to ve výši jednoho měsíčního platu. 
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dle  §76 zákona č.  99/2017 Sb.,  kterým se  mění  zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní  zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  zákon č.  129/2000 Sb., o
krajích  (krajské  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č.  131/2000 Sb.,  o  hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce starostovi obce Martinu Habáňovi a to za práci, kterou odvádí po obec
především na poli zisku finančních prostředků z dotací (v roce 2020 ve výši přes 20 mil. Kč) a to ve
výši jednoho měsíčního platu. 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

 Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1                             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4.   Projednání darovací smlouvy s Diecézní charitou Brno - sociální služby.  
 

Starosta předložil zastupitelstvu darovací smlouvu Diecézní charitou Brno, oblastní charita Rajhrad
na částku 200 Kč, kterou přispěje obec Březina na sociální služby a to v souvislosti  s využitím
těchto služeb jedním z občanů naší obce. O tuto částku požádala samotná Diecézní charita Brno.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s Diecézní charitou Brno, oblastní charita
Rajhrad na částku 200 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

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

5.    Projednání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci  
Březina II“ se zhotovitelem „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“

V rámci probíhající přístavba a stavební úprav naší základní školy došlo k vývoji, kdy se na stavbě
objevily  vícepráce  a  méněpráce.  Ty jsou velmi  pečlivě  zaznamenávány na změnových listech  z
důvodu poskytnutí dotace. Celkově se cena za dílo navyšuje o částku 430.400,65 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. března 2020
se  zhotovitelem  „IDPS  x  POHL  –  ZŠ  MŠ  Březina“  s  navýšením  ceny  na  celkovou  cenu
20.806.063,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

6.   Projednání rozpočtových opatření č. 10, č. 11  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 10/2020 ve výši 8.438.500 Kč a č. 11/2020 v
celkové výši 2.273.200 Kč. Obě rozpočtová opatření jsou spojena především z příjmem dotace na
výstavbu školy a na druhé straně s výdaji právě na tuto stavbu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2020 a č. 11/2020. 
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

Pan Haničinec se zeptal na systém door-to-door, který obec plánuje zavést. Starosta informoval, že
proběhne široká kampaň ohledně tohoto odpadového systému, jak ve zpravodaji, tak vysvětlovací
metodou na schůzkách s občany, pokud to pandemická situace dovolí.

Paní Čermáková zmínila, že je potřeba v rámci sběrného dvora ještě vylepšit některé věci, navrhne
je přímo starostovi obci. Paní Vasilová se k této otázce zeptalo, zda není možné lépe třídit plasty na
sběrném dvoře. Starosta odpověděl, že asi nebude problém přistavit další 1100 litrový kontejner na
plast.

Paní Prokešová se zeptala na úpravy okolí pomníku 1. světové války. Starosta informoval, že úpravu
jsou de facto vymyšleny a nakresleny, čeká se na nějakou dotaci či finanční prostředky, každopádně
přední část bude upraveno při výstavbě chodníku ve středu obce.

Paní Vasilová se zeptala, kde je možno řešit stav silnice u výjezdu z lomu Skalka. Silnice je tam
silně zanesena. Starosta informoval, že osloví přímo majitele lomu, ale případně je možné se vždy
obracet na správce, tj. Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje.

Opět se řešilo parkování u Lípy svobody. Zde starosta vyzývá všechny občany a jejich návštěvy, ať
respektují pravidla silničního provozu, neparkují v křižovatce L a ve vzdálenosti kratší než 5 m před
hranicí křižovatky a 5 m za ní. V případě neustálého porušování doporučuje starosta volat policii.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:57.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň                           ..........................................., dne 15. prosince 2020

Ověřovatelé: 

Jana Prokešová         ..........................................., dne 15. prosince 2020

Aleš Buček         ..........................................., dne 15. prosince 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 15. prosince 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 15. prosince 2020
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