
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 11. dubna 2022 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: Bronislav Fialkowski,  Jana Prokešová

Hosté: 1

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  21.  února  2022 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 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích).  Zápisem schůze byl pověřen starosta obce,
ověřovateli zápisu Libor Vyhnánek a Adam Kozel. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
          Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Program    jednání:  

Starosta obce představil program zasedání, který byl součástí svolání zastupitelstva obce. Na základě
změn v pozemcích obcích, které provedl ČÚZK při revizích katastru oznámil starosta, že stahuje
původní bod 5)  Prodej části obecního pozemku parc. č. 251/1, k.ú. Březina u Křtin a parc. č. 7/1,
k.ú. Proseč u Březiny, neboť je nehlasovatelný. Žádné další návrhy na změny či doplnění nepadly,
proto dal starosta hlasovat o programu jednání.

1) Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Březina, p.o.
2) Rozpočtová opatření 1/2022, 2/2022.
3) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 384, k.ú. Březina u Křtin.
4) Pronájem obecního pozemku parc. č. 458, k.ú. Březina u Křtin.
5) Prodej obecního pozemku parc. č. 1/2, k.ú. Proseč u Březiny.
6) Stanovení ceny vodného a stočného pro fakturační období 2022/2023.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0               
         

Program zasedání byl schválen.
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1.     Schválení účetní závěrky Základní školy a mateřské školy Březina, p.o.  

Starosta  předložil  ke  schválení  zastupitelstvu  účetní  závěrku  Základní  školy  a  mateřské  školy
Březina, p.o. za rok 2021, kdy škola hospodařila se ziskem z hlavní činnosti ve výši 94.101,74 Kč a
žádá o převod zisku z hlavní činnosti do rezervního fondu. Starosta doporučil zastupitelstvu toto
schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy
Březina,  p.o.  za  rok  2021.  Zisk  ve  výši  94.101,74 Kč  bude  převeden  do rezervního  fondu  této
příspěvkové organizace.

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: 0                              Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.      Rozpočtového opatření č. 1 a 2 / 2021.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření 1/2022 ve výši 4.600 Kč a 2/2022 ve výši 9.200
Kč  s  vysvětlením  jednotlivých  položek.  Po  vzetí  na  vědomí  budou  rozpočtová  opatření  opět
zveřejněna v části finance na webu obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2022 a 2/2022.

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: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.    Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 384, k.ú. Březina u Křtin.  
 

Na základě vyhlášeného záměru za dne 22. února 2022 na zřízení věcného břemene pro obnovu
nízkého napětí  u projektu „Březina,  DS NN, Vašát“  předložil  starosta  zastupitelstvu  Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen se společností EG.D, a.s. na pozemku parc.č. 384, k.ú.
Březina u Křtin za úplatu 2.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene
č.:  PR-001040021425/001-ENGB  se  společností  EG.D,  a.s.  ohledně  pozemku  parc.č.  384,  k.ú.
Březina u Křtin za úplatu 2.000 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4.    Pronájem obecního pozemku parc. č. 458, k.ú. Březina u Křtin.  
 

Na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. vyhlásila obec dne 22. března 2022
záměr propachtovat na období duben – říjen 2022 pozemek obce parc. č. 458, k.ú. Březina u Křtin, o
výměře 925 m2. Za pacht tohoto pozemku společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. nabídla částku
45.325 Kč s tím, že tento pozemek by ráda využila pro dočasné uložení zeminy z rekonstrukce
komunikace č. III/37365 a III/37367.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Pachtovní  smlouvu  mezi  obcí  Březinou  a  SWIETELSKY
stavební s.r.o., IČ 48035599, na pozemek obce parc. č. 458, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 925 m2 za
částku 45.325 Kč a 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5.   Prodej obecního pozemku parc. č. 1/2, k.ú. Proseč u Březiny.  

Na základě revize katastru došlo ke zjištění, že dům č.p. 137 je funkčním celkem s pozemkem parc.
č. 1/2, k.ú. Proseč u Březiny o výměře 68 m2, který je však veden jako majetek obce Březina. Na
základě tohoto požádala paní Anna Rouchalová a Emília Hubeňáková a odprodej tohoto pozemku.
Byl zpracován znalecký posudek, ze které vyplynula cena 20.400 Kč, za kterou se pozemek prodá.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  odprodej  obecního  pozemku  parc.  č.  1/2,  k.ú.  Proseč  u
Březiny, o výměře 68 m2, do vlastnictví ½ Emília Hubeňáková, trvale bytem Křtiny 87 a ½ Anna
Rouchalová, trvale bytem Březina 36, za celkovou cenu 20.400 Kč, poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující strana 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6  .   Stanovení ceny vodného a stočného pro fakturační období 2022/2023.  

Starosta obce informoval o návrhu na úpravu ceny vodného a stočného včetně odůvodnění, proč se
tyto úpravy dělají. U obou položek je to poměrně významný nárůst vstupů (energie, surová voda,
vývozy kalů), u stočného je obec navíc vázaná finanční analýzou dotace z OPŽP. Aktuální cena
stočného je 45 Kč/m3 bez DPH, nově navrhovaná je 52 Kč/m3 bez DPH, u vodného je aktuální cena
32 Kč/m3 a nově je navrhována na 37 Kč/m3 bez DPH.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje počínaje novým účtovacím obdobím, tj. fakturační období od
1. května 2022, novou cenu stočného a vodného. Stočné je rozhodnutím zastupitelstva stanoveno na
částku 52 Kč bez DPH/m3, vodné je pak stanovena na částku 37 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Diskuse

Starosta  informoval  přítomné,  že prezident  Miloš  Zeman oznámil  termín  letošních  komunálních
voleb. Budou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022.

Starosta  dále  informoval,  že  aktuálně  již  probíhá  podlimitní  veřejná  zakázka  na  chodníky  obce
Březina, I. etapa s tím, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 08:00 hod. Dne 20.04.2022.
Zastupitelé věří, že budou podány zajímavé nabídky a v červnu se začne se stavebními pracemi.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:49.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 12. března 2022

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek, místostarosta        ..........................................., dne 12. března 2022

Adam Kozel         ..........................................., dne 12. března 2022
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