
Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 24. srpna 2020 od 18:00 hodin, zasedací místnost obecního úřadu

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): 2

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 15.  června 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 Libora Vyhnánka a  Soňu Čermákovou. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
                     Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

Předsedající  seznámil  s  programem,  který  byl  též  zveřejněn  při  svolání  zastupitelstva.  Starosta
navrhl projednání nového bodu č. 1, jiné návrhy nepadly.

1) Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.
2) Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/0495412129 s Českou spořitelnou, a.s.
3) Projednání Dodatku č.  1 ke Smlouvě o dílo  „Stavební  úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci

Březina II“ se zhotovitelem „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“.
4) Projednání strategických dokumentů obce Březina.
5) Projednání rozpočtových opatření 5/2020 a 6/2020.

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

1.   Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.  

Na základě žádosti obce Březina schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje poskytnutí dotace
z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje  ve  výši  48.000  Kč  na  projekt  „Březina  –  obec  pro  všechny
generace“, kdy obec Březina žádala o podporu na sportovní a hrací aktivity pro maminky s dětmi,
dále  informační  a  vzdělávací  přednášky pro dospělé,  stejně  jako zajistit  zlepšení  podmínek pro
aktivizaci seniorů v naší obce. Dotace krajskými orgány byla schválena ve výši 47.000 Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského
kraje na projekt  „Březina – obec pro všechny generace“ ve výši 47.000 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                              Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.   Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/0495412129 s Českou spořitelnou, a.s.  

Zastupitelstvo se rozhodlo, že ukončí platnost dohody o úvěrovém rámci pro obce Březinu ve výši
10.000.000 Kč. Tyto finanční prostředky byly původně smluvně alokovány na přístavbu a stavební
úpravy základní školy v naší obci, ale obci se podařilo uspět u dotačního titulu 298D228 - Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a obec tak
získala dotaci 16.000.000 Kč. Na základě jednání zastupitelstva došlo k dohodě, že tento úvěrový
rámec bude ukončen. Pokud by obec potřeboval v dalších letech potřebovala finanční rámec, bude
uzavřen nový úvěrový rámec. Ukončení smlouvy je bez poplatků.

Zastupitelka Vasilová se zeptat, jestli opravdu úvěr nebude potřeba. Starosta odpověděl, že škola se
bude financovat z dotace a rozpočtu obce, aktuálně se také snižují úrokové sazby úvěrů a tak kdyby
se vyskytla potřeba, bude obec jistě schopna uzavřít dohodou s výhodnějšími podmínkami.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dohodu o ukončení platnosti smlouvy č. UP/0495412129 s
Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu podpisem dohody.

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 Dodatku č. 1 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 z důvodu poskytnutí dotace a
musí být vysvětleny na změnových listech. Navýšení ceny způsobila i ne zrovna ideální dopravní
dostupnost  stavby.  Celkově  se  tak  cena  aktuálně  navyšuje  o  částku  717.043,79  Kč  bez  DPH.
Starosta upozornil, že jistě nepůjde o poslední navýšení ceny, nejvíce očekává změn při rekonstrukci
současné budovy základní školy z roku 1912.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. března 2020
se  zhotovitelem  „IDPS  x  POHL  –  ZŠ  MŠ  Březina“  s  navýšením  ceny  na  celkovou  cenu
20.375.662,38 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku 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. 3 bylo schváleno.

4. Projednání strategických dokumentů obce Březina.

Spolek pro rozvoj  venkova Moravský kras v roce 2019 získal  z Evropského sociálního  fondu -
Operační program Zaměstnanost 95% dotaci na Vytvoření strategických dokumentů, kdy hlavním
cílem  projektu  je  optimalizovat  procesy  a  postupy  ve  veřejné  správě,  prostřednictvím  posílení
strategického  řízení  v  obcích  a  na  základě  toho  kvalitnější  uspokojování  potřeb  občanů.  Obec
Březina v rámci této dotace, kdy je vedoucím subjektem, získá kromě níže uvedených strategických
dokumentů  také  pasporty  inženýrských  sítí  –  pasport  veřejného  osvětlení,  pasport  dopravního
značení,  pasport  dešťové  kanalizace,  pasport  vodovodu  a  splaškové  kanalizace.  Do  projektu  je
zapojeno celkově 7 obcí.

Zastupitelstva Wahlová se vyjádřila, že zastupitelé nejsou odborníci na posuzování těchto textů a je
tudíž nutné věřit externím odborníkům. Dle místostarosty Bittner je naopak text napsán tak, že je
velmi dobře pochopitelný i pro laiky, za kterého se také považuje. Pan místostarosta se zeptal, jestli
dokumenty nějak pomohou při získávání dotací. Starosta odpověděl, že některé určitě ano.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  strategické dokumenty: Strategie  rozvoje cyklostezek  obce
Březina, Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství obce Březina, Strategie boje se
suchem – přívalové srážky, Koncepce krizového řízení a zařazuje tyto dokumenty mezi základní a
strategické dokumenty obce Březina.
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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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                              Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.   Projednání rozpočtových opatření 5/2020 a 6/2020  

Starosta předložil  zastupitelstvu rozpočtová opatření č.  5/2020 ve výši 76.260 Kč a č.  6/2020 v
celkové výši 102.500 Kč. Starosta konstatoval, že je rád, že dosavadní rozpočtová opatření jsou v
poměrně nízkých objemech, což značí, že rozpočet na rok 2020 byl připraven velmi dobře.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2020 a č. 6/2020.
 

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. 5 bylo schváleno.

6.   Diskuse  

Paní Čermáková informovala o získání dotace z Agentury ochrana přírody a krajiny ČR na obnovu
sadu na Kozíně, na které spolupracovala se starostou obce. Bude vysazeno 27 ovocných dřevin, ve
spolupráci  s  panem místostarostou  asi  jako  sázení  pro  děti,  jak  je  v  naší  obci  už  tradicí.  Paní
Poláková se zeptala, zda má obec finance a prostor pro ošetřování tolika ovocných stromů. Starosta
odpověděl, že ano, že částečně se stará paní Čermáková a pan Bittner, jinak i technické služby.

Zastupitel Fialkowski upozornil, že na Svinách byl pokácen starý buk. Starosta odpověděl, že po
posudku byl strom opravdu pokácen, neboť z něj padaly větve. Strom se jevil jako zdravý, ale opak
byl pravdou. I jeho kácení bylo problém, neboť arborista se neměl skoro kde uvázat, neboť větve
praskaly při úvazu, atd.. Zbytek stromu bude zlikvidován do konce září.
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Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:32. hod.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 25. srpna 2020

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek         ..........................................., dne 25. srpna 2020

Soňa Čermákováí         ..........................................., dne 25. srpna 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 25. srpna 2020
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