
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 15. února 2021 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

Přítomní zastupitelé: Martin Habáň, Michal Bittner, Adam Kozel, Petra Vasilová, Jana Prokešová,
Libor Vyhnánek

Nepřítomní zastupitelé: Bronislav Fialkowski

Hosté: 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  14. prosince  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 6 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 Libor Vyhnánek a Soňa Čermáková. Předsedající dal hlasovat.

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

Předsedající  seznámil  s  programem,  který  byl  též  zveřejněn  při  svolání  zastupitelstva.  Program
navrhl  starosta  rozšířit  o  bod  7)  Vyhlášení  záměru  věcného  břemene,  zastupitel  Kozel  navrhl
rozšíření o bod 8) Vystoupení TJ Sokol Březina k multifunkčnímu hřišti.

Program    jednání:  

1) Projednání Programu rozvoj obce Březina pro období 2021 – 2026
2) Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR „Norské fondy“
3) Projednání Smlouvy o dílo „Adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu“
4) Projednání rozpočtového opatření 12/2020
5) Projednání podání žádostí o dotace Jihomoravského kraje
6) Informace k stop-stavu ČOV Březina
7) Projednání vyhlášení záměru zřízení věcného břemene na pozemku obce
8) Vystoupení TJ Sokol Březina k multifunkčnímu hřišti.
9) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Program zasedání byl schválen.
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1.     Projednání Programu rozvoj obce Březina pro období 2021 – 2026.  

Program rozvoj obce je strategickým dokumentem, který se připravuje ve spolupráci s veřejností a
jeho cílem je  nastavení  budoucích plánů rozvoje  obce.  Během roku 2020 proběhla anketa  mezi
veřejností a při krajských volbách 2020 pak proběhla tzv. pocitová mapa. Výsledkem je Program
rozvoje obce Březina pro období 2021 – 2026, který se stejně jako dosavadní bude vyhodnocovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Program rozvoj obce Březina pro období 2021 – 2026.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

2.     Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR „Norské fondy“  

Obec v roce 2020 podala žádost o dotaci do programu „Oslo - Tvorba adaptačních a mitigačních
strategií a plánů“ z Norských fondů a finanční příspěvek ve výši 206.990,57 Kč na tvorbu adaptační
strategie  obce  Březina  na  změnu klimatu  se podařilo  získat.  Dotace  je  příznivá  a  pokryje  90%
celkových nákladů. Cíle musí být dosaženo před koncem roku 2021.Cílem Adaptační strategie obce
Březina je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se těmto změnám při současném zachování
standardů životních podmínek a udržitelného rozvoje našeho hospodářství. Před uvolněním financí
je potřeba schválit smlouvu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu č. 3194100040 o poskytnutí podpory z Programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských fondů 2014-2021, mezi
SFŽP České republiky a obcí Březinou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

 Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání Smlouvy o dílo „Adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu“  
 

V rámci získaných dotací obec oslovila odborné firmy, aby pro nás vypracovali Adaptační strategii
obce Březina na změnu klimatu. Z oslovených firem se zdála jako nejvhodnější firma PhDr. Jana
Závěšického, který spolupracuje s dalšími experty a nabídla také zajímavé cenové podmínky. Proto
se obec rozhodla uzavřít smlouvu o dílo právě s ním.
 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  na  zpracování  Adaptační  strategie  obce
Březina na změnu klimatu mezi PhDr. Janem Závěšickým a obcí Březinou za částku 198.500,50 Kč
(zhotovitel  není  plátcem  DPH)  s  termínem  dokončení  díla  do  30.9.2021  a  pověřuje  starostu
podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

4.   Projednání rozpočtového opatření 12/2020.  
 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 12/2020 ve výši 5.971.900 Kč. Rozpočtová
opatření jsou spojena především z příjmem dotace na výstavbu školy a na druhé straně s výdaji
právě na tuto stavbu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12/2020.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5.   Projednání podání žádostí o dotace Jihomoravského kraje  

Starosta informoval,  že připravuje podání dotačních žádostí  do dvou programů finanční podpory
Jihomoravského kraje - Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (250.000 Kč)
a  Podpora  jednotek  sborů  dobrovolných  hasičů  obcí  Jihomoravského  kraje  pro  rok  2021
(cca 50.000 Kč) a žádá tímto zastupitelstvo o schválení podání dotace a jejich spolufinancování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  podání  žádostí  a  spolufinancování  dotačních  programů
Jihomoravského kraje, konkrétně Podpora rozvoje venkova v Jihomoravském kraji pro rok 2021 a
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021 a pověřuje
starostu přípravou a podání těchto žádostí o dotace.             
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

6.   Informace k stop-stavu ČOV Březina  

Starosta informoval přítomné zástupce veřejnosti o důvodech, které ho vedli k vyhlášení stop-stavu
na ČOV Březina, o problémech na ČOV a možném budoucím řešení celé situace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí vyhlášení STOP-STAVu na ČOV Březina.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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7.   Projednání vyhlášení záměru zřízení věcného břemene na pozemku obce  

Starosta  informoval  přítomné,  že majitele  pozemku p.č.  313/24,  k.ú.  Březina  u Křtin  požádal  o
schválení záměr zřídit služebnost (věcné břemeno) cesty a stezky na obecním pozemku p.č. 313/115,
k.ú. Březina u Křtin, a to z důvodu aktuální jiné nepřístupnosti pozemku. Na pozemku majitele by
do budoucna měly vyrůst dva domy, které není možné aktuálně připojit na komunikace na Vysoké,
které patří  společnosti  Pila Višňové (t.č.  exekuční příkaz k prodeji  nemovitosti).  Součást zřízení
věcného břemene bude finanční podílení se na výstavbě komunikace na tomto pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje záměr zřídit  služebnost (věcné břemeno) cesty a stezky na
obecním pozemku p.č.  313/115 ve  prospěch pozemku p.č.  313/24,  oba v  k.ú.  Březina  u Křtin  s
podmínkou  finančního  podílení  se  ze  strany  vlastníka  pozemku  p.č.  313/24  (minimálně  ve  výši
rozšíření oproti šíři chodníku) na výstavbě komunikace na pozemku p.č. 313/115 pod sankcí smluvní
pokutou a možností odstoupení od smlouvy o zřízení služebnosti.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

8.   Vystoupení TJ Sokol Březina k multifunkčnímu hřišti  

Za TJ Sokol Březina vystoupil Roman Ondráček, který zastupitelům a veřejnosti vysvětlovat důvod,
proč by v Březině mělo být nejen multifunkční hřiště, ale i hřiště se zaledováním. Bylo by určeno
pro pohyb nejen dětí a dospělých v obci v okolí, ale také jako zázemí pro sportovní skupiny v naší
obci. K jeho vystoupení se dále vedla diskuse, kdy jedna strana tento projekt velmi vítala, jiní se pak
obávali vysoké ceny a provozních nákladů. Starosta oznámil, že zastupitelstvo řeší varianty, bylo se
již podívat na podobný provoz hřiště a řeší se i udržitelnost. Jakmile budou další informace, věc se
projedná.

Diskuse

Nikdo již neměl další bod k projednání.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10.
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Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň                           ..........................................., dne 16. února 2020

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek        ..........................................., dne 16. února 2020

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 16. února 2020

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

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 16. února 2020
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