
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 28. června 2021 od 17:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: Jana Prokešová

Hosté: 7

Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání zastupitelstva obce Březina bylo zahájeno v 17 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  19.  dubna 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 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 6 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.

Program    jednání:  

1) Rezignace místostarosty, volba místostarosty
2) Závěrečný účet obce Březina za rok 2020
3) Účetní závěrka obce Březina za rok 2020
4) Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
5) Smlouva o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
6) OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7) OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
8) Stanovení ceny vodného a stočného
9) Prodej části obecního pozemku p.č. 7, k.ú. Proseč u Březiny
10) Zrušení Sazebníku úhrad za zřizovaní věcných břemen na majetku obce
11) Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Poláková
12) Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Milotová
13) Projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo  „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v  

obci Březina II“ se zhotovitelem „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“
14) Darovací smlouva pro farnost Křtiny na rekonstrukci varhan
15) Smlouva o spolupráci s Jihomoravským krajem - digitálně technická mapa
16) Smlouva o dílo se společností Wombat s.r.o. na bezvýkopovou opravu kanalizace
17) Darovací smlouvy pro jihomoravské obce postižené tornádem
18) Darovací smlouva od Ing. Martina Duška
19) Darovací smlouva od Nadace 77 „SenSen plní sen“

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Program zasedání byl schválen.
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1.     Rezignace místostarosty, volba místostarosty, členů Výborů  

Starosta  předal  slovo  místostarostovi  Michalu  Bittnerovi,  který  oznámil  pracovní  důvody  své
rezignace na post místostarosty. Starosta obce poděkoval místostarostovi za spolupráci. Za nového
neuvolněného  místostarostu  starosta  navrhl  Libora  Vyhnánka,  novou  předsedkyní  Finančního
Výboru místo Libora Vyhnánka pak navrhl Petru Vasilovou a za nového člena Finančního výboru
pak Michala Bittnera. Starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí  rezignaci  místostarosty  RNDr.  Mgr.  Michala  Bittnera,  Ph.D.
k 30. červnu 2021 a novým neuvolněným místostarostou volí k 1. červenci 2021 Libora Vyhnánka. K
1. červenci 2021 pak volí novou předsedkyní Finančního výboru Petru Vasilovou a novým členem
Finančního výboru Michala Bittnera.

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: 0, Zdržel se: 1                              Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.     Závěrečný účet obce Březina za rok 2020  

Starosta  představil  závěrečný účet  společně  se zprávou o  výsledku  přezkumu hospodaření.  Oba
dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce dle zákona. Žádná opatření není třeba přijímat, celoroční
hospodaření a zpráva auditora byla bez výhrad.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje závěrečný účet obce Březina za rok 2020 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

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.   Účetní závěrka obce Březina za rok 2020  
 

Starosta představil účetní závěrku obce Březina za rok 2020, kterou je nutno schválit.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje účetní závěrku obce Březina za rok 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. 3 bylo schváleno.

4.   Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4  
 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 3/2021 ve výši 44.000 Kč a č. 4/2021 ve výši
6.400 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2021 a č. 4/2021.
 

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.

5.   Smlouva o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje  

Starosta předložil zastupitelstvu obce Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK070454/21/ORR ve výši 250.000 Kč. Tuto dotaci obec získala z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje na přístavbu MŠ a stavební úpravy ZŠ. Dotace musí být využita do konce
roku 2021, což bude, neboť už nyní má obec připraveny faktury k proúčtování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
č. JMK070454/21/ORR ve výši 250.000 Kč 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. 5 bylo schváleno.

6.   OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

Starosta  předložit  novou obecně závaznou vyhlášku,  o  stanovení  obecního systému odpadového
hospodářství,  kterou  je  nutné  přijmout  díky  změny  zákonů  odpadového  hospodářství  v  České
republice. Vyhláška je podrobnější a více specifická než dosud platná vyhláška z roku 2014, která
zároveň pozbývá platnost.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního
systému odpadového  hospodářství,  která  nabývá  účinnosti  15.  dnem po dni  vyhlášení.  Nabytím
účinnosti  této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Březina č. 1/2014, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Březina ze dne 15. prosince 2014.

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.

7.   OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

V souvislosti s novou národní legislativou a přijetím obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního
systému  odpadového  hospodářství,  je  nutno  změnit  také  vyhlášku  o  místním  poplatku.  Nová
vyhláška opět upravuje a zpřesňuje pojmy, výše poplatku pro rok 2022 zůstává stejná, poté se může
měnit v souvislosti s motivačním systémem door-to-door.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za
obecní  systém  odpadového  hospodářství,  která  nabývá  účinnosti  dne  1.  ledna  2022.  Nabytím
účinnosti  této  vyhlášky  se  zrušuje  obecně závazná vyhláška  obce  Březina  č.  5/2019,  o  místním
poplatku  za  provoz  systému shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
komunálních odpadů ze dne 16. prosince 2019.

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. 7 bylo schváleno.

8.   Stanovení ceny vodného a stočného  

Starosta obce představil  návrh na úpravu ceny stočného včetně odůvodnění, proč se tyto úpravy
dělají.  Obec  musí  dodržet  rozpočtovou  politiku,  která  byla  přislíbena  při  získání  dotace  z
Operačního programu životní prostředí na ČOV a kanalizaci, kdy obec může mít cenu odlišnou max.
+/-10% oproti nákladům. Aktuálně je cena stočného 40 Kč bez DPH, nově navrhovaná je 45 Kč bez
DPH.  Cena  vodného  zůstává  stejná,  tj.  32  Kč  bez  DPH.  Poslední  změna,  navýšení  stočného,
proběhla v roce 2017.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje počínaje novým účtovacím období vodného a stočného (tj.
fakturační období od 1. května 2021) novou cenu stočného.  Stočné je rozhodnutím zastupitelstva
stanoveno na částku 45 Kč bez DPH / m3.

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. 8 bylo schváleno.
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9  .   Prodej části obecního pozemku p.č. 7, k.ú. Proseč u Březiny  

Na dubnovém zastupitelstvu byl vyhlášen záměr prodeje obecního pozemku p.č. 7/2, k.ú. Proseč u
Březiny,  o výměře 35 m2,  který vznikne oddělením z pozemku p.č.  7/1,  k.ú.  Proseč u Březiny.
Důvodem je prokázání dědictví pro pana Malíka a to, že pozemek aktuálně drží obec. Minimální
cena je stanovena na 100 Kč/m2. Jedinou nabídku podal dne 21.4.2021 pan František Malík, Březina
132. Zastupitelstvo jeho žádost schvaluje.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 7/2, k.ú. Proseč u Březiny, o
výměře 35 m2, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 7/1, k.ú. Proseč u Březiny, panu Františku
Malíkovi, Březina 132 a to za částku 100 Kč/m2, tj. celkovou částku 3.500 Kč a náklady na vklad do
katastru nemovitostí 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. 9 bylo schváleno.

10  .   Zrušení Sazebníku úhrad za zřizovaní věcných břemen na majetku obce  

Na základě změn a úprav v případě úhrad za věcná břemena je zastupitelstvu doporučeno zrušit
Sazebník  úhrad za  zřizovaní  věcných břemen na  majetku  obce,  který  je  v  naší  obci  účinný od
1.  června  2016 a  to  mimo jiné  z  důvodu právní  ochrany zastupitelů,  kteří  díky  úpravám musí
schvalovat nižší úhrady za věcná břemena. Starosta navrhuje Sazebník zrušit s okamžitou účinností.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  ruší  Sazebník  úhrad za  zřizovaní  věcných  břemen na majetku  obce
Březiny a to s okamžitou účinností.

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. 10 bylo schváleno.
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11  .   Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Poláková  

Společnost ADITIS GROUP s.r.o. na základě zastoupení EG.D., a.s. požádala o zřízení věcného
břemene pro kabelové vedení nízkého napětí 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 to za úhradu
2.000 Kč bez DPH. K tomuto musí být vyhlášen záměr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  vyhlášení  záměru  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“.

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. 11 bylo schváleno.

12  .   Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Milotová  

Společnost MONELA elektro s.r.o. na základě zastoupení EG.D., a.s. požádala o zřízení věcného
břemene pro kabelové vedení nízkého napětí na pozemku parc. č. 272/1, k.ú. Březina u Křtin pro
stavbu „Březina,  kabel  NN, Milotová“  a  to  za  úhradu 2.000 Kč bez  DPH. K tomuto  musí  být
vyhlášen záměr.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  vyhlášení  záměru  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“.

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. 12 bylo schváleno.
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13  .   Projednání Dodatku č. 3 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 přístavbě a stavebních úprav mateřské a základní školy došlo k vývoji, kdy se na
stavbě objevily vícepráce a méněpráce. Ty jsou velmi pečlivě zaznamenávány na změnových listech
z důvodu poskytnutí dotace. Celkově se cena za dílo navyšuje o částku 184.939,58 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. března 2020
se  zhotovitelem  „IDPS  x  POHL  –  ZŠ  MŠ  Březina“  s  navýšením  ceny  na  celkovou  cenu
20.991.002,58 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem dodatku 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. 13 bylo schváleno.

14  .   Darovací smlouva pro farnost Křtiny na rekonstrukci varhan  

Římskokatolická farnost spustila sbírku na opravu varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách
a oslovila  také obce farnosti  s  žádostí  o příspěvek. Obec Březina se rozhodla adoptovat  píšťalu
E z rejstříku Prinzipal 8´ a to za částku 50.000 Kč na základě darovací smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Darovací  smlouvu na rekonstrukci  křtinských varhan pro
Římskokatolickou farnost Křtiny ve výši 50.000 Kč 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. 14 bylo schváleno.
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15  .   Smlouva o spolupráci s Jihomoravským krajem - digitálně technická mapa  

Krajský úřad Jihomoravský kraj připravuje digitálně technickou mapu celého kraje, do které by obce
měly  poskytnout  svá  dostupná  data.  Obec  Březina  na  základě  nedávného  zpracování  pasportů
poskytne data do systému na základě smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat kraji. Pro obec Březinu
nevzniknou uzavřením smlouvy žádné finanční náklady.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy Jihomoravského kraje 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. 15 bylo schváleno.

16  .   Smlouva o dílo se společností Wombat s.r.o. na bezvýkopovou opravu kanalizace  

V rámci čištění a průzkumu kanalizace byly zjištěny poruchy na integritě hlavního řádu splaškové
kanalizace v lokalitě od bývalé kovárny k restauraci Devon, které je potřeba opravit a omezit tak
vtok dešťových vod do splaškové kanalizace. Protože do nově zrekonstruované silnice nemůžeme
zasahovat, byla zvolena oprava bezvýkopovou metodou vložkováním. Ze čtyř firem byla na základě
předložení nejnižší cenové nabídky vybrána brněnská firma WOMBAT s.r.o. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  dílo  na  bezvýkopovou  opravu  kanalizace
vložkováním stoky a lokálních oprav na stoce se společností WOMBAT s.r.o. za celkovou částku
460.855 Kč bez DPH 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. 16 bylo schváleno.
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17  .   Darovací smlouvy pro jihomoravské obce postižené tornádem  

Na základě živelné katastrofy ze dne 24. června 2021 – tornáda – na jihu Moravy, se zastupitelstvo
obce rozhodlo pomoci obcím, které byly nejvíce zasaženy. Obec Březina uvolní celkovou částku
100.000 Kč. Finanční prostředky ve výši 25.000 Kč pro každou obec budou zaslány na základě
darovací smlouvy obcím Hrušky (IČ 00283185), Moravská Nová Ves (IČ 00283363), Lužice (IČ
44164343) a Mikulčice (IČ 00285102),

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu se se Sdružením místních samospráv, z. s.
na částku 100.000 Kč, kdy Sdružení místních samospráv, z. s. rozdělí tuto částku mezi obce Hrušky
(IČ  00283185),  Moravská  Nová  Ves  (IČ  00283363),  Lužice  (IČ  44164343)  a  Mikulčice  (IČ
00285102) - vždy po 25.000 Kč/obec a pověřuje starostu podpisem smlouvv.

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. 17 bylo schváleno.

18  .   Darovací smlouva od Ing. Martina Duška  

Ing. Martin Dušek, který s manželkou postavil dům směrem k farmě Noe se rozhodl, že obci daruje
částku 20.000 Kč na spolkové a dětské činnosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Darovací  smlouvu  s  Ing.  Martinem  Duškem,  bydlištěm
Březina, který tímto daruje obci Březina částku 20.000 Kč na spolkové a dětské činnosti 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. 18 bylo schváleno.
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19  .   Darovací smlouva od Nadace 77 „SenSen plní sen“  

Na základě  žádosti  o  dotace  u nadace  Charty  77 „SenSen plní  sen“,  byl  vybrán projekt  našich
seniorů na podporu a úhrady cestovného na jejich výlet  ve výši 12.000 Kč. Tyto finance budou
využity v září na výlet seniorů a veřejnosti na rakouský zámek Hof.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Darovací smlouvu s Nadací Charty 77, která tímto daruje
obci Březina částku 12.000 Kč na obecně prospěšné cíle 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. 19 bylo schváleno.

Diskuse

B. Fialkowski na návrh J. Prokešové, která se nemohla zúčastnit jednání, navrhl zapůjčení obecního
štěpkovače do postižených oblastí. Starosta konstatoval, že s tím obecně nemám problém, vidí však
problém  v  technických  parametrech,  jde  totiž  o  menší  štěpkovač.  S  názorem  starosty  souhlasí
pracovník  technických  služeb  A.  Buček,  který  navíc  jako  velitel  zásahové  jednotky  v  obcích
pomáhá.  Dle  něj  se  biomasa  zpracována  jinou  formou.  Starosta  zašle  J.  Prokešové  technickou
specifikaci a dohodnou se.

S. Čermáková poděkovala panu Bittnerovi za jeho práci pro obec a obecní zeleň a zmínila, že se těší
na spolupráci s novým místostarostou Vyhnánkem.

P.  Bujtar  se  zeptal  na  zahušťování  zástavby  ve  středu  obce  (objekt  na  bývalém čísle  p.č.  8  a
přestavba p.č. 15), jak to bude pokračovat. Starosta odpověděl, že toto vše je problém územního
plánu obce, který schválila obce v roce 2014. V územním plánu zmizely všechny regulativy, atd.
Existuje jediná cesta a tou je změna územního plánu, která nově nastaví pravidla výstavby. Ovšem
nebude  to  jednoduchá  cesta,  navíc  časově  i  finančně  náročná.  Ale  to  je  už  asi  otázka  nového
zastupitelstva, kdy před volbami by také kandidáti měli říci, jakou cestou jít. Dle B. Fialkowského je
potřeba být razantnější a postupovat více proti těmto stavbám. L. Vyhnánek konstatoval, že obec
dělá maximum, ovšem moc zbraní v ruce nemá.

P. Haničinec se zeptat, zda se nějak vyvíjí prodej či otevření restaurace Devon. Starosta informoval,
že ví,  že probíhají  nějaká jednání  o koupi, ale je to věc majitele  a dokud nebude věc uzavřena,
nechce cokoliv v tomto směru komentovat. Jediné co je, že obec sice byla na prohlídce objektu, ale
usoudila, že pro potřeby obce není tento objekt příliš vhodný a cena neodpovídá nabídce.
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Vikář Metoděj z Římskokatolické farnosti Křtiny poděkoval za příspěvek na rekonstrukci křtinských
varhan  a  informoval  přítomné  o  stavu  projektu,  dotacích,  veřejné  sbírce,  atd.  Zároveň  všechny
pozval na hodovou mši.

A.  Kozel  pozval  všechny  přítomné  na  hody,  tj.  hodovou  mši,  stavbu  máje,  průvod  po  obci  a
samozřejmě  hodovou  zábavu.  Na  hodech  bude  obec  zastupovat  z  důvodu  dovolené  starosty
místostarosta.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:49.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 29. června 2020

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek        ..........................................., dne 29. června 2020

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 29. června 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 29. června 2020

12


	 3. Účetní závěrka obce Březina za rok 2020
	 4. Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
	
	 6. OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
	 7. OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
	 8. Stanovení ceny vodného a stočného
	 9. Prodej části obecního pozemku p.č. 7, k.ú. Proseč u Březiny
	 10. Zrušení Sazebníku úhrad za zřizovaní věcných břemen na majetku obce
	 11. Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Poláková
	 12. Záměr vyhlášení věcného břemene, NN Milotová
	 13. Projednání Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II“ se zhotovitelem „IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“.
	 14. Darovací smlouva pro farnost Křtiny na rekonstrukci varhan
	 15. Smlouva o spolupráci s Jihomoravským krajem - digitálně technická mapa
	 16. Smlouva o dílo se společností Wombat s.r.o. na bezvýkopovou opravu kanalizace
	 17. Darovací smlouvy pro jihomoravské obce postižené tornádem
	 18. Darovací smlouva od Ing. Martina Duška
	 19. Darovací smlouva od Nadace 77 „SenSen plní sen“

