
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 6. srpna 2018, od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé (omluveni):  Michal Bittner

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 4

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 30. července 2018 do 6. srpna 2018 včetně. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce. Zápis z posledního zasedání zastupitelstva, které se konalo 4. června 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 Petru
Vasilovou,  ověřovatelem  zápisu  Martinu  Burjanovou  a  Pavla  Neužila.  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 dotace pro TJ Sokol Březina a úhrady hodových krojů.
2) Projednání rozpočtového opatření 05/2018 a 06/2018.
3) Projednání zřízení věcného břemeno s Developerským projektem Pod kapličkou.
4) Projednání Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.
5) Projednání Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo II/373, III/37367 Březina průtah.
6) Projednání smlouvy o dílo - dětské hřiště.
7) Projednání smlouvy o dílo – rekonstrukce hasičského skladu.
8) Projednání darovacích smluv.
9) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
10) Diskuse.

Výsledek hlasování: Pro: 6. Proti: 0, Zdržel se: 0
      Program zasedání byl schválen.



1.   Projednání dotace pro TJ Sokol Březina a úhrady hodových krojů.  

Na poslední zastupitelstvu vystoupil zástupce TJ Sokol Březina, oddíl ledního hokeje, pana Adam
Kozel s žádostí o finanční podporu pro krajskou ligu místního týmu. Vystoupili také stárci s žádosti
o zvýšení příspěvku pro hodové kroje.

Martin Křivonožka podal informaci, že TJ Sokol Březina dostal dotaci 150tis. Kč na hokej a jestli je
tedy potřeba dávat další peníze. Starosta a někteří zastupitelé jsou přesvědčeni, že tyto dvě věci by se
neměly spojovat a dotaci by obec měla přiznat. Dle následně zjištěných informací dotace 150tis. Kč
je ve stavu žádosti na Jihomoravském kraji, nebyla prozatím přidělena. Aleš Buček je přesvědčen, že
hody jsou výdělečné a další peníze na kroje nejsou třeba, kroje by měl být hrazeny ze zisků hodů a
hodové zábavy a mělo by také dojít k změně organizace hodů pro jejich větší průhlednost.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Březina
výhradně na financování oddílu ledního hokeje a to ve výši 30.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy a dále v rozpočtu obce Březina zvyšuje rezervu o 5 tis. Kč (na celkových 30 tis. Kč) v kapitole
spolková činnost pro zapůjčení hodových krojů.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0
                   Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.   Projednání rozpočtového opatření 05/2018 a 06/2018.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření 5/2018 v celkové výši 1.080.600 Kč s popisem
veškerých  změnových  kapitol  a  rozpočtové  opatření  6/2018  v  celkové  výši  0  Kč  s  popisem
veškerých změnových kapitol.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření 5/2018 a 6/2018.

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

3.   Projednání zřízení věcného břemeno s Developerským projektem Pod kapličkou.  

Na základě toho, že obecní splašková kanalizace vede přes pozemky Developerského projektu Pod
kapličkou bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě a to bez
nároku oprávněné osoby (tedy obce) na finanční vyrovnání na pozemky viz příloha zápisu.

Dotaz na exekuci, která zde byla. Exekuce dle starosty byla vedena proti Pila Višnové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemen - služebnosti inženýrské
sítě a to bezplatně se společností  Developerský projekt Pod kapličkou, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

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



4.   Projednání Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.  

Projednání Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací byla schválena již v roce
2016,  ale  díky  dvou letům platnosti  byla  ukončena  a  je  znova  je  potřeba  schválit.  Náklady  na
přeložky telekomunikační sítě v rámci rekonstrukci zatrubnění Ochozského potoka jsou 96.946 Kč
bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za cenu 96.946 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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

5. Projednání Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo II/373, III/37367 Březina průtah.

V rámci této akce se řešilo ještě několik problémů a komplikací,  mezi nimiž bylo také napojení
dešťových svodů namísto zrušené dešťové kanalizace,  atd.  Dodatek číslo 3 zvyšuje cenu prací o
451.648,34 Kč bez DPH (původně požadováno více než 1,2 mil.  Kč).  Dílo jako takové bylo již
předáno, je vyhotoven předávací protokol a dodatek jen doupraví cenový rozdíl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo II/373, III/37367 Březina
průtah a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

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

6. Projednání smlouvy o dílo - dětské hřiště.

Na základě rozhodnutí veřejné zakázky malého rozsahu byla vybrána společnost Hřiště 8D s.r.o.,
která nabídla vybudování dětského hřiště včetně zahradních úprav za cenu 682.920 Kč bez DPH.
Hřiště již bylo oploceno a čeká se na podpis smlouvy o dílo. Termín dokončení je 30.9.2018.

Martina  Burjanová  informovala,  že  byla  podána  žádost  o  individuální  dotaci  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč, kdy krajské zastupitelstvo by tuto žádost mělo projednávat
na svém zářijovém zasedání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o dílo na realizace herních prvků a zařízení pro dětské
hřiště za obecním úřadem se společností Hřiště 8D s.r.o. za částku 682.920 Kč bez DPH  a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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



7.  Projednání smlouvy o dílo – rekonstrukce hasičského skladu.

Na základě rozhodnutí veřejné zakázky malého rozsahu byla vybrána společnost ExpolineRealitní
s.r.o. která provede rekonstrukci starého hasičského skladu za cenu 642.463 Kč bez DPH s termínem
dokončení do 25. září 2018. Snaha je provést rekonstrukci v původní podobě.

Pavel Neužil tvrdí, že původní vrata nebyly hranaté, ale s obloukem, že někde viděl fotku. Starosta
reagoval, že fotku velmi rád uvidí, ale že rekonstrukce je navržena dle fotografie z roku 1935, kde
jsou již standardní hranatá vrata (barva třešeň, fasáda pískově žlutá štuková, střecha červená)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci hasičského skladu se společností
ExpolineRealitní s.r.o. za částku 642.463 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

8. Projednání darovacích smluv.

Firma Potrusil s.r.o a Petr Pavliš se rozhodli, že obci darují částky – Potrusil s.r.o. (10.000 Kč) a Petr
Pavliš  (5.000  Kč)  a  to  na  podporu  činnosti  obce  -  práce  s  mládeží  a  dětmi.  Dle  rozhodnutí
zastupitelstva budou tyto částky přijaty.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  darovací  smlouvu  se  společností  Potrusil  s.r.o.  a  panem
Petrem Pavlišem na podporu činnosti obce Březina - práce s mládeží a dětmi a pověřuje starostu
podpisem smluv.

Výsledek hlasování: Pro: 5. Proti: 0, Zdržel se: 1
                   Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Na červnovém zastupitelstvu bylo schválen záměr na zřízení věcného břemene pro společnost E.ON
Distribuce,  a.s..  Tento záměr byl dle zákona vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce a to
od  5.  do  20.  června  2018.  Nyní  bude  zastupitelstvo  schvalovat  samotnou  smlouvu  o  smlouvě
budoucí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.. na pozemku p.č. 272, k.ú. Březina u Křtin a to za částku 1.000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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



10. Diskuse

Pan Neužil se zeptal, zde je možno vrátil původní sirénu svolání hasičů. Starosta odpověděl, že nový
zvuk je dle normy EU a nového rozhlasu, ale firmu kontaktujte a zkusí se dohodnout. Také se bude
nadále prověřovat to, proč při některém svolání se nespustí sirény rozhlasu.

Dále se pan Neužil zeptal, kdy bude hotová kanalizace před jeho domem. Starosta odpověděl, že do
konce srpna mají být hotové všechny práce, včetně kanalizace a oprav komunikace.

Pan Dušek trvá na tom, že křižovatka Táborská je špatně značená a není jasné, kdo kde má přednost.
Starosta bude kontaktovat správce komunikace SÚS JMK a zajistí vyjádření Policie ČR. Dále co se
týká přechodů, tak v rámci komunikace se nepodařilo prosadit více přechodů či míst pro přecházení,
snaha bude toto prosadit v rámci stavby chodníků v naší obci.

Pan Buček a pan Neužil dále připomněli, že je nutno při výstavbě chodníků myslet na uzávěry vody,
plynu a další stavební prvky. Starosta odpověděl, že to bude samozřejmě součástí projektu chodníků
tak, jak je to všude.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:25.

Zapisovatel: 

Petra Vasilová   ..........................................., dne 7. srpna 2018

Ověřovatelé: 

Martina Burjanová   ..........................................., dne 7. srpna 2018

Pavel Neužil   ..........................................., dne 7. srpna 2018

Mgr. Martin Habáň, starosta   ..........................................., dne 7. srpna 2018
 

Mgr. Ing. Martina Burjanová, místostarostka  ..........................................., dne 7. srpna 2018
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