
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 27. dubna 2020 od 18:00 hodin, on-line zasedání

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté: 5

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 18 hod. formou on-line zasedání zastupitelstva
obce  se bude konat  dle  usnesení  vlády České  republiky  ze  dne  6.  dubna 2020 č.  388 o přijetí
krizového opatření, čl. III, odst. 1. 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
9. března 2020 byl bez připomínek ověřen a je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Předsedající schůze 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, že zápis zastupitelstva bude na tomto jednání provádět on, celé jednání bude
také  digitálně  zaznamenáno,  za  ověřovatele  zápisu  Barboru  Wahlovou  a  Libora  Vyhnánka.
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 darovacích smluv od občanů ve prospěch obce Březina.
2) Projednání smluv na věcná břemena s Jihomoravským krajem.
3) Projednání Příkazní smlouvy se společností LanoPro s.r.o. na výkon TDS a koordinátora BOZP

při realizaci stavebních úprav a přístavby ZŠ a MŠ Březina.
4) Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.
5) Projednání veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků s městem Šlapanice.
6) Projednání rozpočtových opatření 1/2020 a 2/2020.
7) Projednání  Smlouvy  o  vykonání  přezkoumání  hospodaření  územního  celku  se  společností

TOP AUDITING, s.r.o.
8) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Program zasedání byl schválen.
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1.   Projednání darovacích smluv od občanů ve prospěch obce Březina.  

V souvislosti s epidemiologickou situací na celém světě, stejně jako v České republice obec Březina
nakupovala pro občany ochranné prostředky (dezinfekce, roušky, respirátory, atd). Někteří občané
se rozhodli obci pomoci s úhradou těchto nákladů a to finančním darem, na který je potřeba uzavřít
darovací smlouvu. Celkově jde o dary ve výši 105.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s Martinem Habáněm ve prospěch obce
Březina výši 50.000 Kč, darovací smlouvu s Michalem Bittnerem ve prospěch obce Březina ve výši
15.000 Kč, darovací smlouvu s Martinou Polákovou ve prospěch obce Březina ve výši 15.000 Kč,
darovací smlouvu s Vladimírem Kokojanem ve prospěch obce Březina ve výši 10.000 Kč, darovací
smlouvu s Tomášem Kupkou ve prospěch obce Březina ve výši 10.000 Kč a darovací smlouvu s
Františkem Malíkem ve prospěch obce Březina ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu a místostarostu
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. 1 bylo schváleno.

2.   Projednání smluv na věcná břemena s Jihomoravským krajem.  

Na základě smluv o smlouvách budoucí o zřízení věcných břemen, kolaudaci krajského průtahu a
dokončení smluv o věcných břemenech předkládá starosta ke schválení níže uvedené smlouvy na
věcné břemena vznikající na základě uložení majetku obce v krajských pozemcích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje

I)  Smlouvu  o zřízení  věcného  břemene (kabel  veřejného osvětlení)  s  Jihomoravským krajem na
pozemcích p.č.  50/1,  p.č.  50/4,  p.č.  50/5,  p.č.  50/6,  vše v  k.ú.  Březina u Křtin,  dle  GP č.  433-
5028/2018 (označeno jako břemeno „E“) za částku 4.639 Kč,

II) Smlouvu o zřízení věcného břemene (zatrubnění potoka) s Jihomoravským krajem na pozemcích
p. č. 50/1, p. č. 50/4, p. č. 50/5 a p. č. 50/6, vše v k. ú. Březina u Křtin, dle GP č. 433-5028/2018
(označeno jako břemeno „B“ a „D“) za částku 26.730 Kč,

III)  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  (dešťová  kanalizace)  s  Jihomoravským  krajem  na
pozemcích  p. č. 320/1, p. č. 320/5, p. č. 320/7, p. č. 50/1, p. č. 50/5, vše v k. ú. Březina u Křtin a
pozemcích p. č. 210/1, p. č. 210/7, p. č. 210/8, p. č. 210/10, p. č. 210/18, p. č. 210/19, p. č. 210/20,
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vše v k. ú. Proseč u Březiny, dle GP č. 433-5028/2018 (označeno jako břemeno „A“ a „C“) za
částku 330.436 Kč 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. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání Příkazní smlouvy se společností LanoPro s.r.o. na výkon TDS a koordinátora   
BOZP při realizaci stavebních úprav a přístavby ZŠ a MŠ Březina.

Na základě  veřejné  zakázky  malého  rozsahu  byl  vybrán  technický  dozor  stavby  a  koordinátor
bezpečnosti  práce  při  realizaci  stavebních  úprav  a  přístavby  ZŠ  a  MŠ  Březina  a  tím  se  stala
společnost  LanoPro s.r.o., se sídlem Tábor 881/17, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ 0710764 a to za
částku 749.980 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  Příkazní smlouvu se společností  LanoPro s.r.o.,  se sídlem
Tábor 881/17,  616 00 Brno-Žabovřesky,  IČ 0710764,  na výkon TDS a koordinátora  BOZP při
realizaci  stavebních  úprav  a  přístavby  ZŠ a  MŠ Březina  a  to  za  částku  749.980 Kč bez  DPH
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. 3 bylo schváleno.
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4.   Projednání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.  

Celkově byly podány požadavky na 735tis. Kč, bylo rozděleno 310tis Kč. Starosta obce by rád tímto
poděkoval spolkům za jejich reakci na krizi ohledně nového typu koronaviru, která sníží příjmy obce
minimálně pro rok 2020 a jejich ochotu snížit požadavky. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  s  těmito
organizacemi v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 30 tis., Cyklogang Březina – 15 tis.,
TJ Sokol Březina – 110 tis., LMŠ Dobroděj – 63 tis., Junák – český Skaut Křtiny – 10 tis., Svaz
tělesně postižených Křtiny – 2 tis., Vápenický spolek – 5 tis., Dejte nám šanci – 8 tis.  a pověřuje
starostu podpisem smluv. V rozpočtu obce Březina bude dále rezervována částka 15 tis. pro aktivitu
seniorů v obci a částku do výše 30 tis. pro zapůjčení hodových krojů, pokud se hody budou konat.
 

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 veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků s městem Šlapanice.  

Na základě výpovědi veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků s městem Šlapanice a kalkulaci
reálných nákladů bylo dohodnuto uzavření nové veřejnoprávní smlouvy s městem Šlapanice.  Před
hlasováním bodu 5 a 6 došlo k technickým problémům na straně připojení zastupitele Adama Kozla,
tudíž se hlasování u bodů 5 a 6 nezúčastnil. Poté se opět připojil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  pro  agendu  přestupků
s městem Šlapanice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
 

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: 0                             Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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6.   Projednání rozpočtových opatření 1/2020 a 2/2020.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 1/2020 a č. 2/2020 v celkové výši 28.900 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2020 a č. 2/2020.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

7.    Projednání Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření územního celku se společností  
TOP AUDITING, s.r.o.

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
částku 31.000 Kč bez DPH pro rok 2020 a částku 32.000 Kč bez DPH na rok 2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb pro roky 2020 a
2021 se společností  TOP AUDITING, s.r.o. a to za částku 31.000 Kč bez DPH pro rok 2020 a
částku 32.000 Kč bez DPH na rok 2021 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. 7 bylo schváleno.

8.   Diskuse  
Nebyla vzneseny žádné dotazy do diskuse.

5



Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:32.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň                           ..........................................., dne 28. dubna 2020

Ověřovatelé: 

PhDr. Barbora Wahlová         ..........................................., dne 28. dubna 2020

Libor Vyhnánek         ..........................................., dne 28. dubna 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 28. dubna 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 28. dubna 2020
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