
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 16. prosince 2019 od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 10

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 7. října 2019, 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). Předsedající navrhl zapisovatelem schůze Libora
Vyhnánka, ověřovateli zápisu Soňa Čermáková a František Malík. 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.  Body  k
jednání:

1) Projednání darovací smlouvy na nápojové kelímky s Jihomoravským krajem.
2) Projednání dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště s městysem Křtiny.
3) Projednání smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
4) Projednání rozpočtu obce Březina na rok 2020 a střednědobého výhledu 2021/2022, projednání

rozpočtu  Základní  a  mateřské  školy  Březina,  p.o.  na  rok  2020  a  střednědobého  výhledu
2021/2022.

5) Projednání rozpočtového opatření č. 10/2019 a č. 11/2019.
6) Projednání OZV č. 2/2019 – zrušovací vyhláška, č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu, č.

4/2019  –  o  místním poplatku  ze  psů  a  č.  5/2019 -  o  místním  poplatku  za  provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

7) Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva.
8) Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Březina.
9) Projednání vyhlášení záměru p.č. 18/3, k.ú. Březina u Křtin dle GP 464-174/2019.
10) Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
11) Projednání prodeje movitého majetku obce Březina - Tatra 815 CAS 32.
12) Ostatní, diskuse.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Program zasedání byl schválen.
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1.   Projednání darovací smlouvy na nápojové kelímky s Jihomoravským krajem.  

Jihomoravský kraj schválil  pro zájemce – obce zapojené do projektu Zdravý Jihomoravský kraj
vratné plastové kelímky pro využití na obecních akcích se zálohou. Obec Březina získá zdarma 500
kusů těchto kelímků, vratná záloha pro akce bude stanovena na 50 Kč.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Darovací smlouvu č. JMK062015/19/ÚŘK s Jihomoravským
krajem na 500 ks vratných nápojových kelímků a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

2.   Projednání dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště s městysem Křtiny.  

Dle  zákona  č.  256/2001  Sb.,  o  pohřebnictví  je  obec  povinna  zajistit  provozování  veřejného
pohřebiště,  případně  s  jinou  obcí  uzavřít  smlouvu  a  smluvně  tak  tuto  povinnost  zajistit.  Obec
Březina se dohodla s  městysem Křtiny na této spolupráci,  částka byla rozpočtená mezi  všechny
obce, jejichž občané pohřbívají na křtinském hřbitově (dle počtu hrobů), částka je 48.300 Kč/rok.
Vybudování vlastního hřbitova je aktuálně nereálné a to jak finančně, tak z pozemkových důvodů.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dohodu mezi obcí Březinou a městysem Křtiny o zajištění
provozování veřejného pohřebiště a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 
   

 Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.  

Obec dostala návrh smluv na zřízení věcných břemen ohledně kabelizace nízkého napětí v obci a to
smlouvu  č.  PV-014330049086/001  za  úplatu  23.880  Kč  bez  DPH  a  smlouvu  č.  PV-
014330049086/076 za úplatu 12.560 Kč bez DPH, které obec za věcná břemena získá.  V obou
případech již byla uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049086/001
za částku 23.880 Kč bez DPH a Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049086/076 za
částku  12.560 Kč bez  DPH se  společností  E.ON Distribuce,  a.s.  a  pověřuje  starostu podpisem
smluv.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

4.    Projednání  rozpočtu  obce  Březina  na  rok  2020  a  střednědobého  výhledu  2021/2022,  
projednání rozpočtu ZŠ/MŠ Březina, p.o. na rok 2020 a střednědobého výhledu 2021/2022.

Starosta  obce představil  rozpočet  obce na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021/2022 a
následně představil také rozpočet Základní školy a mateřské školy Březina, příspěvkové organizace
na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021/2022. Finanční výbor doporučuje schválení. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2020 a střednědobý výhled na
roky 2021/2022 a rozpočet Základní školy a mateřské školy Březina, příspěvkové organizace na rok
2020 a střednědobý výhled na roky 2021/2022.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5.   Projednání rozpočtového opatření č. 10/2019 a č 11/2019.  

Starosta  předložil  zastupitelstvu  rozpočtová  opatření  č.  10/2019  v  celkové  výši  63.100  Kč
a rozpočtová opatření č. 11/2019 v celkové výši 541.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2019 a č. 11/2019.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

6.    Projednání OZV č. 2/2019 – zrušovací vyhláška, č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu,  
č. 4/2019 – o místním poplatku ze psů a č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Starosta  na  základě  doporučení  změn  Ministerstva  vnitra  předložil  zastupitelstvu  nové  obecně
závazné vyhlášky včetně zrušovací vyhlášky č. 2/2019, kterou se ruší dosavadní vyhláška o místních
poplatcích z roku 2017. Nově se navrhuje OZV č. 3/2019 - o místním poplatku z pobytu, která
zavádí poplatek 20 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. OZV č. 4/2019 –
o místním poplatku ze psů se de facto jen odděluje jako samostatná vyhláška,  výše poplatků se
nemění.  Poplatek  se  zvyšuje  u  OZV  č.  5/2019  -  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a  to
z 500 Kč/rok na 650 Kč/rok. Důvodem je především nárůst poplatků za shromažďování a likvidaci
odpadů v uplynulých letech, kdy de facto již od změny ceny v roce 2012 je obec ve ztratě ohledně
odpadového hospodářství (např. v roce 2018 to bylo 135 Kč na občana, v roce 2019 je předpoklad
na částce 156 Kč na občana). Dlouhodobě obec nemůže při všech potřebných investicích doplácet za
komunální odpad. Stejně tak budou od cca března 2020 nastaveny nové pravidla využívání sběrného
dvora, neboť objem odpadu zde odváženého je enormní. Uvidíme, zda něco přinese připravovaná
změna v třídění  odpadu, která by měla přijít  od ledna 2021. V případě,  že se bude více třídit  a
komunálního odpadu a biodpadu bude méně, tak bude možné následně cenu opět snížit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 2/2019, kterou se
zrušuje OZV č. 1/2017 o místních poplatcích, Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 3/2019, o
místním poplatku z pobytu, Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 4/2019, o místním poplatku
ze psů a Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, všechny
schvalované OZV s účinností od 1. ledna 2020 a pověřuje starostu a místostarostu podpisem obecně
závazných vyhlášek.
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Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

7.   Projednání návrhu na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva.  

Bylo navrženo, 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
Březinu  především  na  poli  zisku  mimořádných  finančních  prostředků  pro  obec,  stejně  jako
dokončení projektu přístavby ZŠ/MŠ Březina a první etapy chodníků v obci  a to ve výši jednoho
měsíčního platu.

Starosta na žádost zastupitelstva předložil výsledky svém práce a to především v oblasti získaných
dotací, kde se podařilo získat přes 6 mil. Kč do rozpočtu obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina schvaluje  dle  §80 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
Březinu  především  na  poli  zisku  mimořádných  finančních  prostředků  pro  obec,  stejně  jako
dokončení projektu přístavby ZŠ/MŠ Březina a první etapy chodníků v obci a to ve výši jednoho
měsíčního platu.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1                             Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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8.   Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Sokol Březina.  

TJ  Sokol  Březina,  oddíl  ledního  hokeje,  požádala  o  mimořádnou  finanční  podporu  formou
veřejnoprávní smlouvy. Po diskuse v zastupitelstvu bylo dohodnuto, že pro TJ Sokol Březina bude
z rezervního fondu uvolněna částka 50.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Březina
na částku 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se: 1                             Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9.   Projednání vyhlášení záměru p.č. 18/3, k.ú. Březina u Křtin dle GP 464-174/2019.  

Pan  Petr  Boudný  požádal  o  koupi  části  pozemku  p.č.  18/1,  k.ú.  Březina  u  Křtin,  který  má
dlouhodobě oplocen a uzavřen bránou, místní komunikace končí před touto branou. Zastupitelstvo
se  na  základ  vypracovaného  geometrického  plánu  č.  464-174/2019  rozhodlo  tento  pozemek
nabídnout  ve veřejném záměru a  to  za minimální  částku  500 Kč/m2 plus  poplatek  za  vklad  do
katastru nemovitostí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 18/1,
k.ú. Březina u Křtin označeného dle GP 464-174/2019 jako p.č. 18/3, k.ú. Březina u Křtin a to za
minimální cenu 500 Kč/m2.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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10.   Projednání odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.  

Na  základě  nově  přijatého  nařízení  vlády  o  výši  odměn  členů  zastupitelstev  územních
samosprávných celků a nutnosti zveřejnit platy neuvolněných zastupitelů v usnesení zastupitelstva k
tomuto bodu, viz tabulka – příloha k nařízení vlády.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina v souladu s §84 odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) a dle aktuálního nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty na
0,3 násobek výše odměny, která by v dané obci náležela uvolněnému starostovi, tj. celkově odměnu
18.056  Kč,  dále  neuvolněným  zastupitelům,  kteří  jsou  zároveň  předsedy  výborů  zastupitelstva
odměnu ve výši 3.611 Kč, neuvolněným zastupitelům, kteří jsou zároveň členy výborů zastupitelstva
odměnu ve výši 3.010 Kč a členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva odměnu 1.500 Kč a to
vše s účinností od 1. ledna 2020.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                           Usnesení č. 10 bylo schváleno.

11.   Projednání prodeje movitého majetku obce Březina - Tatra 815 CAS 32.  

Nejvyšší nabídka na prodej CAS, není ideální doba na prodej díky vyšším dotacím na nové CAS.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej movitého majetku obce Březina - Tatry 815 CAS 32
společnosti Dobráci s.r.o., se sídlem : Bratislava, Vajnorská 46, Slovenská republika, IČ: 47804602
a to za cenu 500.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                           Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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12.   Ostatní, diskuse.  

ad bod 1)
Pan Hošek se zeptal, kdo bude obstarávat mytí kelímků. Starosta odpověděl, že toto je již dohodnuto
a toto zajistí po dohodě s krajem obec.

ad 2)
Paní Čermáková navrhla zvážit možnost založení lesního hřbitova v obecním lese. Starosta si tento
návrh poznamenal a zkusí zjistit možnosti založení takového hřbitova.

ad 5)
Zastupitelstva Vasilová konstatovala, že nebude hlasovat pro tento bod, protože zásadně nesouhlasí
se zdražením odpadu v době, kdy přecházíme k nové odpadové společnosti, kdy zastupitelstvo v
rámci diskuse řeklo, že přechází, aby se nemuselo zdražovat. Dle jejího názoru by cena měla zůstat
stejná minimálně do doby zavedení systému door-to-door, a pak se ukáže, jestli je zdražení potřeba.
Zastupitel Vyhnánek řekl, že pokud se nezdraží, budou se peníze odebírat z investiční části rozpočtu
a pak nelze chtít další a další investice. Čeká nás velká investice do školy a z jeho pohledu je to
důležitější. Navíc pokud bychom nerozhodli o přechodu ke KTS ekologie s.r.o., tak by odpad dle
propočtů zdražil podstatně více. Dle místostarosty Bittnera se mělo zdražil již dříve, neboť de facto
od roku 2014 obec na komunální odpad doplácí více, než vybere na poplatcích. Chápe, že navýšení
není  populární,  ale  bez  zásadních  změn,  které  snad  přinese  systém  door-to-door  není  jiného
východiska.

ad 8)
Zastupitelstva  Vasilová  konstatovala,  že  finanční  podporu  pro  oddíl  hokeje  podpoří  TJ  Sokol
Březina podpoří, ale že by zastupitelstvo pro další období mělo zvažovat, zda finanční prostředky
pro spolky rozdělí celé na začátku roku, nebo zde vytvoří jistou rezervu. Místostarosta Bittner řekl,
že finance slouží jako podpora místního tradičního sportu, a proto bude hlasovat pro.

ad diskuse)
Vystoupil  pan  Křivonožka  a  pan  Dostál  jako  zástupci  veřejnosti  s  návrhem  zřízení  zeleného
ochranného pásu na poli nad Bednárnou v Proseči, který by mohl zamezit nebo alespoň zásadně
omezit erozi půdy a následné škody z přívalových dešťů. Požádali obec o pomoc s jednáním AGOS
BIO.  Zastupitelstvo  se  shodlo,  že  neformálně  do  jednání  vstoupit  může  (zástupcem  obce  bude
místostarosta Bittner), ale je především na majitelích pozemků, aby si zvolili zástupce a následně
vstoupili do jednání. Návrh včetně podpisů je přílohou podkladů zastupitelstva.

Starosta popřál před ukončením zastupitelstva v klidu strávené svátky vánoční a všechny občany
pozval na 15. ročník Štěpánského ohňostroje.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45
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Zapisovatel: 

Libor Vyhnánek                     ..........................................., dne 17. prosince 2019

Ověřovatelé: 

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 17. prosince 2019

František Malík                     ..........................................., dne 17. prosince 2019

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 17. prosince 2019
 

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 17. prosince 2019
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