
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 4. června 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé (omluveni):Ale Buček

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 9

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 18hod. 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 obce Březina zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7  dní,  a  to  od  25.  května 2018  do  4.  června  2018 včetně.  Současně  byla
zveřejněna na elektronické  úřední  desce.  Zápis z  posledního zasedání  zastupitelstva,  které  se
konalo 16. dubna 2018, byl bez připomínek ověřen a je uložen k nahlédnutí na obecním úřadě.

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že  je  přítomno  6  členů  zastupitelstva  z  celkového  počtu  7  všech  členů  zastupitelstva  a
zastupitelstvo  je  tak  usnášeníschopné  (§  92  odst.  3  zákona  o  obcích).  Předsedající  navrhl
zapisovatelem schůze  Martinu Burjanovou,  ověřovatelem zápisu Soňu Čermákovou a Adama
Kozla. Jiné návrhy nepadly. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0

    Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Žádné další body nebyly navrženy.

*    Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
1) Projednání  účetní  závěrky  obce  Březina,  závěrečného  účtu obce  Březina  včetně  zprávy  o

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
2) Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.0423369459/LCD s Českou spořitelnou.
3) Projednání navýšení kapacity základní školy Březina.
4) Projednání Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb pro roky 2018 a 2019.
5) Projednání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 051158/18/ORR a

051175/18/ORR.
6) Projednání rozpočtových opatření č. 4/2018.
7) Projednání  Dodatku  č.  1  ke  smlouvě  o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene

č. 8800072850_1/BVB/P a Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800086270_2/BVB/P.

8) Projednání Smlouvy o dílo na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému se
společností KOCMAN envimonitoring s.r.o.

9) Projednání Plánu rozvoje sportu v obci Březina na období 2018 – 2025.
10)       Projednání záměru zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 272, k.ú. Březina u Křtin.



11)       Projednání Smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení   obce 
Březina – II. etapa“.

12)       Projednání Smlouvy o dílo „Obnova veřejného osvětlení obce Březina“.

13)       Diskuse.

Výsledek hlasování: Pro: 6, 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 2017.

Starosta  obce  předložil  závěrečný  účet  obce  Březina  za  rok  2017  včetně  zprávy  o  výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, všechny dokumenty byly zveřejněny dle zákona také
na  úřední  desce  a  elektronické  úřední  desce.  Obec  Březina  měla  dle  schváleného  rozpočtu
hospodařit se schodem 23.080.000,- Kč konečný schodek byl 2.821.459.95,- Kč. Ke zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 není potřeba přijímat nápravná opatření.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina projednalo závěrečný účet  obce za rok 2017 spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a na základě tohoto projednání souhlasí s
celoročním hospodařením obce za rok  2017,  a  to  bez  výhrad.  Při  přezkoumání  hospodaření
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, proto zastupitelstvo nepřijímá žádné nápravné opatření.

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

2.   Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.0423369459/LCD s Českou spořitelnou.  

Dle smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou bylo stanoveno vyčerpání úvěrového limitu do konce
června 2018. Obec díky dobrému hospodaření a dotacím prozatím vyčerpala jen 16 mil. Kč, a
proto se dohodla na prodloužení čerpání do konce roku 2018 za poplatek 3.000 Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0423369459/LCD s
Českou spořitelnou, a.s. o prodloužení doby čerpání úvěru do prosince 2018 a to za poplatek
3.000 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání navýšení kapacity základní školy Březina.  

Na základě počtu dětí v naší škole musí zastupitelstvo obce společně s vedením školy přistoupit k
navýšení celkových kapacit dětí v naší škole a to ze 60 na 70 žáků.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje navýšení kapacity základní školy Březina z 60 na 70 žáků a
pověřuje ředitele školy Mgr. Jaroslava Wutku podáním této žádosti.

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

4.   Projednání Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb pro roky 2018 a 2019.  

Starosta obce navrhuje zastupitelstvu, aby obec Březina pokračovala ve velmi dobré spolupráci s
auditorskou  společností  TOP  AUDITING,  s.r.o.,  díky  které  se  podařilo  napravit  mnoho
nedostatků z minulých let a je k dispozici ke každodenní konzultaci v případě potřeby. Cena byla
dohodnuta na 30.000 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb pro roky 2018 a
2019 se společností TOP AUDITING, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.  Projednání  smluv  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje
č. 051158/18/ORR a 051175/18/ORR.

Obec Březina v rámci žádostí získala dvě dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2018 a
to neinvestiční dotaci na obecní knihovnu ve výši 48.000 Kč a neinvestiční dotaci na revitalizace
zeleně okolo rybníka a Na krbu ve výši 249.000 Kč. Přijetí obou dotací je třeba schválit.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje  č.  051158/18/ORR  a  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje
č. 051175/18/ORR a pověřuje starostu podpisem smluv.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6.  Projednání rozpočtových opatření č. 4/2018.

Starosta  předložil  zastupitelstvu  rozpočtové  opatření  4/2018  v  celkové  výši  282.600  Kč  s
popisem veškerých změnových kapitol.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření 4/2018.

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



7.  Projednání Dodatku č.  1  ke smlouvě o budoucí  smlouvě o zřízení  věcného břemene
č. 8800072850_1/BVB/P a Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 8800086270_2/BVB/P.

Starosta informoval, že díky přeložkám plynu byly zasaženy další dva pozemky obce a to p.č.
191/2 a 52, oba k.ú. Březina u Křtin, kde vznikne věcné břemeno. Zastupitelstvo na dubnovém
zastupitelstvu odhlasovalo záměr k této věci, který byl vyvěšen od 17. dubna 2018 do 17. května
2018 a nyní zastupitelstvo přistupuje ke schválení věcného břemene.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 52 a 192/1,
oba  k.ú.  Březina  u  Křtin  pro  společnost  GasNet,  s.r.o.  a  to  jako  dodatky  ke  smlouvám  č.
8800072850_1/BVB/P ze dne 26. května 2015 a č. 8800086270_2/BVP/P ze dne 20. července
2015 a pověřuje starostu podpisem dodatků.

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

8.  Projednání  Smlouvy  o  dílo  na  zajištění  funkční  způsobilosti  lokálního  výstražného
systému se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o.

V rámci programu protipovodňových opatření obce Březina se obec Březina zavázala k provozu
povodňového portálu,  srážkoměrů,  atd.  Společnost  KOCMAN envimonitoring s.r.o.  bude pro
obec tento provoz zajišťovat  za částku 6.900 Kč bez DPH/rok společně s náklady na provoz
systému ve výši 2.880 Kč bez DPH/rok.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  dílo  č.  2018-064  na  zajištění  funkční
způsobilosti  lokálního  výstražného  systému  budovaného  z  projektu  OPŽP  se  společností
KOCMAN envimonitoring s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Projednání Plánu rozvoje sportu v obci Březina na období 2018 – 2025.

Na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění účinném od 1. 7. 2017, navrhla
obec  Březina  Plán  rozvoje  sportu  v  obci  Březina  na  období  2018  –  2025,  který  musí
zastupitelstvo schválit pro jeho účinnost. Jde spíše o koncepční než závazný dokument.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Březina na období 2018 - 2025.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 9 bylo schváleno.



10. Projednání záměru zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 272, k.ú. Březina u Křtin.

Starosta  informoval,  že  při  budování  kabelové  sítě  nízkého  napětí  pro  dům Veselých,  směr
Hlubna, bude cca 5 metrů kabelu uloženo také na obecním pozemku p.č. 272, k.ú. Březina u
Křtin a to za úplatu 1.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo první musí schválit vyhlášení záměru a
následně schválit uzavření smlouvy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 272, k.ú. Březina u Křtin pro společnosti E.ON Distribuce, a.s. a to za částku 1.000 Kč bez
DPH.

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

11. Projednání Smlouvy o dílo „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení   obce
Březina – II. etapa“.

Na základě veřejné zakázky byla vybrána společnosti JIPOL s.r.o. k dodání nových světel pro
nové veřejné osvětlení v naší obci při II.  Etapě kabelizace,  která práce probíhá. Světla budou
použita stejná jako v I. etapě z důvodu jejich kvality i designu. Celková cena je 383.883 Kč bez
DPH s dodáním do konce října 2018, kdy se budou světla instalovat.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dodávce se společností JIPOL s.r.o. na dodávku
nových  lamp veřejného  osvětlení  a to za částku 383.883 Kč bez  DPH s  termínem plnění  do
31. října 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

12. Projednání Smlouvy o dílo „Obnova veřejného osvětlení obce Březina“.

Na  základě  zrychlené  formy  poptávkové  řízení,  kvůli  zahájení  realizace  kabelizace  nízkého
napětí, byla za tří nabídek vybrána společnost ELQA, s.r.o. s nabídkou na realizaci kabelizace
veřejného osvětlení a instalace sloupů veřejného osvětlení v termínu do konce roku 2018 za cenu
2.663.802 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo se společností ELQA, s.r.o. na stavební
práce  –  obnova  veřejného  osvětlení  obce  Březina  a  to  za  částku  2.663.802  Kč  bez  DPH s
termínem plnění do 31. prosince 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
           Usnesení č. 12 bylo schváleno.



13.   Diskuse  

Pan Malík se zeptal na prořez silnice směr sběrný dvůr. Starosta odpověď, že zde bude kabel
nízkého  napětí,  řízený  protlak  nebylo  možné  realizovat.  Koordinace  se  závozy  obchodu  i
sběrného  dvoru  je  dohodnuta.  Stejně  tak  ostatní  překopy  v  obci  jsou  z  důvodu  nemožnosti
realizace protlaků, někdy se řeší odvodňovacími kanály, jindy pak standardní opravou.

Paní Čermáková se zeptala na termín dokončení průtahu obcí a na to, kdy bude posekám Kozín.
Starosta odpověděl, že termín je 31.7.2018 (v době konání hodů by již měl být povrch a měly by
probíhat už jen dokončovací práce) a tráva se seká postupně, nejdříve v obci a pak okrajové části.

Adam Kozel vystoupil se dvěma žádostmi, které předal na obecní úřad a to zvýšení částky o 5 tis.
na hodové kroje, kdy důvodem je vyšší cena a také dvanáct párů stárků, tj. podstatně více než
běžně a dále 50tis. Pro TJ Sokol Březina na krajskou hokejovou ligu, kde je reprezentována také
obec. Bylo dohodnuto, že stárci i TJ Sokol předloží podrobný návrh rozpočtu zastupitelstvu, to se
poradí a rozhodne na dalším zastupitelstvu.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:19.

Zapisovatel: 

Martina Burjanová   ..........................................., dne 5. června 2018

Ověřovatelé: 

Soňa Čermáková   ..........................................., dne 5. června 2018

Adam Kozel   ..........................................., dne 5. června 2018

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 5. června 2018
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 5. června 2018


