
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 15. června 2020 od 18:00 hodin, zasedací místnost hasičské zbrojnice

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): 5

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 27.  dubna 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). Předsedající navrhl zapisovatelkou schůze Petru
Vasilovou, ověřovateli zápisu Soňu Čermákovou a Adama Kozla. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
          Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Po hlasování o zapisovateli a ověřovatelích se na jednání s omluvou dostavil místostarosta Michal
Bittner, poté tedy byli přítomni všichni zastupitelé.

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

1) Projednání účetní závěrky obce Březina,  včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019.

2) Projednání účetní závěrky Základní a mateřské školy Březina, p.o. za rok 2019.
3) Projednání Směrnice obce Březina k zadávání veřejných zakázek
4) Projednání rozpočtových opatření 3/2020 a 4/2020.
5) Projednání zařazení obce Březina do územní působnosti MAS Moravský kras.
6) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce.
7) Diskuse

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

1



1.    Projednání  účetní  závěrky  obce  Březina,  včetně  zprávy  o  výsledku  přezkoumání  
hospodaření obce za rok 2019.

Starosta obce představil  účetní závěrku obce za rok 2019, tj.  Plánované a reální příjmy, výdaje,
zadlužení obce, dluh obce a stav na bankovních účtech. Zároveň informoval o zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, která je bez výhrad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  závěrečný  účet  obce  Březina  za  rok  2019 a  v  souladu s
ustanovením §17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schvaluje celoroční
hospodaření obce Březina včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina za rok
2019 a to bez výhrad.

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 účetní závěrky Základní a mateřské školy Březina, p.o. za rok 2019.  

Starosta  obce  prezentoval  účetní  závěrku  Základní  a  mateřské  školy  Březina,  p.o.  za  rok  2019
společně s žádostí o převod přebytku 2.432,73 Kč do rezervního fondu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Březina za rok 2019. Schvaluje, že přebytek ve výši 2.432,73 Kč bude převeden do rezervního fondu.

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 Směrnice obce Březina k zadávání veřejných zakázek.  

Starosta obce navrhl novelizace Směrnice obce Březina k zadávání veřejných zakázek č. 1/2017, dle
které se obec řídí při zadávání zakázek malého rozsahu. Důvodem je větší flexibilita při zadávání, a
jasnější vymezení pravidel a pojmů vůči zákon o veřejných zakázkách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  směrnici  č.  1/2020  -  Směrnice  obce  Březina  k  zadávání
veřejných zakázek s účinností od 1. července 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. 3 bylo schváleno.

4.   Projednání rozpočtových opatření 3/2020 a 4/2020.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 3/2020 ve výši 1.085.300 Kč a č. 4/2020 v
celkové výši 26.600 Kč.

Pan Hloušek se zeptal,  jaká částka v rozpočtovém opatření se týká nákupu a prodeje ochranných
prostředků proti koronaviru Covid-19. Starosta informoval, že v rozpočtovém opatření č. 3/2020 se
jedná o položky 2112 (prodej za 928.200 Kč) a položku 5132 (nákup za 1.081.500 Kč).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2020 a č. 4/2020.
 

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. 4 bylo schváleno.
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5.   Projednání zařazení obce Březina do územní působnosti MAS Moravský kras.  

Starosta  předložil  zastupitelstvu  souhlas  se zařazením správního území  obce Březina do územní
působnosti MAS Moravský kras, z.s. pro období 2021-2027, stejně jako tomu bylo v předešlém a
současném období.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina souhlasí se zařazením svého správního území do územní působnosti
MAS Moravský kras, z.s. v období 2021-2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované
strategie území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území.
 

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 smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce.  

Starosta  předložil  zastupitelstvu  souhlas  se zařazením správního území  obce Březina do územní
působnosti MAS Moravský kras, z.s. pro období 2021-2027, stejně jako tomu bylo v předešlém a
současném období.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330054418/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. za částku 1.100 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. 6 bylo schváleno.
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7. Diskuse

Starosta v rámci  diskuse informoval  o opravách povrchu vozovky silnice II/373 Březina-Ochoz,
která má proběhnout ve dnech 16.-19.6.2020 s tím, že obec nebyla předem informována a informaci
získala  až  na  základě  veřejné  vyhlášky,  kterou  ihned  zveřejnila  a  navíc  se  ohradila  proti
kompletnímu uzavření včetně autobusové dopravy. To se podařilo vyjednat,  bohužel vozovka se
bude opravovat s uzavřením pro ostatní dopravu a objížďka bude budeme přes Křtiny – Babice –
Kanice.

Pan F. Malík se zeptal na stav reklamace výšky kanálu v opravené části u lípy. Starosta informoval,
že  kompenzace  je  řešena  formou  terénních  úprav  u  lokality  OXES.  Tento  kanál  však  neměl
zachytávat zásadní množství vody, hlavním je zde opravený velký kanál přímo u domu pana Malíka.
Budou také vyčištěny příčné prahy v celé lokalitě, jsou zaneseny štěrkem. Co se týče poškozování
majetku obce nákladní dopravou ŠLP Křtiny, tak zde proběhlo jednání a řeší se objízdná trasa pro
dopravu dřeva z lesů a také opravy poškozeného majetku.

Pan L. Malík se zeptat na to, jestli se už nějak projevila nová pravidla na sběrném místě. Starosta,
stejně jako paní Čermáková, která je pověřená provozem sběrného místa řekli, že na posouzení je to
krátká doba,  ale  ze současného pohledu se zdá,  že odpadu ubylo,  je  lépe organizován a za suť
přichází do rozpočtu první poplatky. Celkově je nutno řešit odpadové hospodářství jako kompletní
problém, včetně nádob na odpady. Těch je dle pana Hlouška málo. Starosta zdůraznil, že na počet
obyvatel  má  naše  obec  kontejnerů  na  tříděný  odpad dost,  bohužel  problém je  v  neukázněnosti
občanů  a  špatné  třídění  odpadu.  Pan  Malík  informoval,  že  Křtiny  chystají  systém  vážení
komunálního odpadu a následně individuální poplatky. Starosta řekl, že o tomto systému ví a je také
zvažován, ale aktuálně chce obec zahájit systém tříděného systému door-to-door, na který je podána
v rámci DSO Šlapanice žádost o dotaci. Starosta konstatoval, že v rámci celounijní snahy o reformu
odpadového hospodářství změny jistě čekají i naši obec a bude k tomu jistě vedeme i široká diskuse
s občany obce.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.18 hod.

Zapisovatel: 

Petra Vasilová                     ..........................................., dne 16. června 2020

Ověřovatelé: 

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 16. června 2020

Adam Kozel         ..........................................., dne 16. června 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 16. června 2020
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