
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 20. září 2021 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté: 12

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 28.  června 2021 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 Libor Vyhnánek a Soňa Čermáková. Předsedající dal hlasovat.

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

Program    jednání:  

1) Projednání rozpočtových opatření č. 5, 6, 7
2) Projednání darovacích smluv ve prospěch obce
3) Projednání Zprávy o uplatňování ÚP obce Březina v období 2016 – 2021
4) Projednání zřízení věcného břemene, NN Poláková a NN Milotová
5) Projednání Smlouvy o vzájemné spolupráci na financování projektu „Šlapanicko – zavedení  

door-to-door sytému svozu tříděných odpadů"
6) Projednání Smlouvy o úvěru č. 0633441199/LCD s Českou spořitelnou, a.s.

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

1.     Projednání rozpočtových opatření č. 5, 6, 7  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 5/2021 ve výši 27.300 Kč a č. 6/2021 ve výši
744.600 Kč a  č.  7/2021  ve  výši  3.500 Kč.  Všechna  rozpočtová  opatření  byla  projednána  a  po
schválení budou vyvěšena na stránkách obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021.
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Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

2.     Projednání darovacích smluv ve prospěch obce  

Starosta předložit dvě darovací smlouvy, kdy se Ing. Zdeněk Máša a Vladimír Kokojan rozhodli
darovat  obci  částku  10.000 Kč a to  na podporu kulturních  akcí  v  naší  obci.  Starosta  doporučil
darovací smlouvy schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s panem Ing. Zdeňkem Mášou na částku
10.000 Kč a Vladimírem Kokojanem na částku 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

 Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.   Projednání Zprávy o uplatňování ÚP obce Březina v období 2016 – 2021  
 

Starosta předložil Zprávu o uplatňování ÚP obce Březina v období 2016 – 2021, která byla také
vyvěšena  pro  seznámení  s  veřejností  na  úřední  desce  a  i  to  elektronické.  Starosta  v  krátkosti
představil obsah zprávy. Zpráva o uplatňování územního plánu Březina za období 2016 - 2021 musí
být dle § 6 odst. 5) písm. e) stavebního zákona schválena zastupitelstvem obce.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP obce Březina v období 2016 – 2021.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 
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Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

4.   Projednání zřízení věcného břemene, NN Poláková a NN Milotová  
 

Na posledním zastupitelstvu bylo schváleno vyhlášení dvou záměrů na zřízení věcného břemene a to
NN Poláková (parc. č. 200/1, 308/1, 308/3, 315/11, 315/12 a 315/14, k.ú. Proseč u Březiny) a NN
Milotová (parc. č. 272/1, k.ú. Březina u Křtin). Záměry byly dle zákona vyvěšeny na úřední desce a
nyní starosta předložit konkrétní smlouvy, každé věcné břemeno se zřizují za úhradu 2.000 Kč. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje zřízení věcného břemene pro kabelové vedení nízkého napětí
pro společnost EG.D, a.s., na pozemcích parc. č. 200/1, 308/1, 308/3, 315/11, 315/12 a 315/14, k.ú.
Proseč  u  Březiny  pro  stavbu  „Březina,  kabel  NN,  Poláková“  a  zřízení  věcného  břemene  pro
kabelové vedení nízkého napětí pro společnost EG.D, a.s., na pozemku parc. č. 272/1, k.ú. Březina u
Křtin pro stavbu „Březina, kabel NN, Milotová“ a pověřuje starostu podpisem smluv.
 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.   Projednání Smlouvy o vzájemné spolupráci na financování projektu „Šlapanicko – zavedení  
door-to-door sytému svozu tříděných odpadů"

Jak jsme již několikrát  avizovali,  přejde obec pravděpodobně od 1. dubna 2022 na nový systém
odpadového hospodářství, kdy zavede door-to-door sytém svozu tříděných odpadů. Obec Březina se
přidala k dotační žádosti DSO Šlapanicko a nyní je potřeba uzavřít  smlouvu, jejímž obsahem je
předfinancování celé částky a její následné proplacení dle výše dotace zpět na účet obce Březina.
Předpokládané celkové náklady pro obec jsou 1.648.040,13 Kč, dotace 1.232.345,27 Kč, výsledná
spoluúčast pak vychází na 415.694,86 Kč.

Paní  Ondráčková  se  zeptala,  zde  se  mají  občané  díky  zavedení  systému  připravit  na  zdražení
odpadu? Starosta odpověděl, že cílem zavedení systému je naopak poplatek udržet a to i přes nárůst
skládkovacího poplatku, atd. Pokud se zvýší efektivita třídění, tak obec bude získávat vyšší finanční
odměnu ze systému EKO-KOM, ze kterého financuje právě provoz odpadového hospodářství obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  vzájemné  spolupráci  na  financování  projektu
„Šlapanicko – zavedení door-to-door sytému svozu tříděných odpadů" s DSO Šlapanicko 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6.   Projednání Smlouvy o úvěru č. 0633441199/LCD s Českou spořitelnou, a.s.  

Starosta  předložit  Smlouvu  o  úvěru  s  Českou  spořitelnou,  a.s..  Tato  smlouva  na  úvěr  ve  výši
30.000.000 Kč splatí současný úvěr obce ve zbývající výši 21.426.402,88 a zbývající částka do výši
30  mil.  Kč (tj.  cca  8.5  mil.  Kč)  bude využita  pro  financování  I.  etapy  chodníků obce  Březina
(Táborská,  Proseč),  které  se  budou realizovat  od  jara  2022.  Úroková  sazba  byla  dohodnuta  na
základě 3-měsíčního PRIBOR zvýšená o marži 0,22% (aktuálně tedy 0.94 + 0.22 = 1,16%), měsíční
splátka stanovena na 166.667 Kč, úvěr bude doplacen do 31.12.2036.

Zastupitel  Fialkowski  je  přesvědčen,  že  úročení  systémem PRIBOR není  výhodné,  poukázal  na
80. léta minulého století a výši úroků PRIBOR v USA. Navrhl hlasovat protinávrh usnesení o tom,
že by se mělo jednat o pevné úrokové sazbě. Starosta dal hlasovat o protinávrhu pana zastupitele.
Před hlasováním se z jednání díky technickým problémům odpojil zastupitel Michal Bittner.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina požaduje  u Smlouvy o úvěru na částku 30.000.000 Kč a splatností do
31.12.2036 stanovení pevné úrokové sazby.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 1, Proti: 5, Zdržel se: 0                         Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
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Následně tedy bylo přikročeno k hlasování o původně navrženém usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvy o úvěru č. 0633441199/LCD s Českou spořitelnou,
a.s.  na  částku  30.000.000  Kč,  úroková  sazba  3-měsíčního  PRIBOR  zvýšená  o  marži  0,22%  a
splatností do 31.12.2036.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Diskuse

Starosta  na  základě  schválení  úvěrového  rámce  informoval,  že  během  měsíce  října  2021  bude
vypsána veřejná zakázka na I. etapu chodníků obce Březina (Táborská – po pravé straně směrem od
Brna), Proseč – oboustranně), kdy stavba bude započata na jaře 2022, jakmile to dovolí klimatické
podmínky. Na dotaz pana Sapáka, proč chodník nebude také na druhé straně Táborská odpověděl
starosta tím, že minimální šířka komunikace pro chodce musí mít šířku nejméně 1500 mm, ale obec
bude hledat řešení, jak do budoucna i zde chodníky postavit. II. Etapa chodníků, tj. část středu obce
a chodník směr Křtiny je aktuálně ve stádiu územního řízení.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:58.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 21. září 2021

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek        ..........................................., dne 21. září 2021

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 21. září 2021
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