
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 2. května 2022 od 18:00 hodin, Obecní úřad Březina

Přítomní  zastupitelé:  Michal  Bittner,  Bronislav  Fialkowski,  Martin  Habáň,  Adam  Kozel,  Jana
Prokešová (od 18:15), Petra Vasilová, Libor Vyhnánek

Nepřítomní zastupitelé: ---

Hosté: 14

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  11.  dubna  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 6 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 Františka Malíka. Předsedající dal hlasovat.

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

Program    jednání:  

Starosta obce představil program zasedání, který byl součástí svolání zastupitelstva obce, navrhl ještě
k projednání bod 5, žádný další bod nebyl navržen, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu
programu jednání zastupitelstva.

1) Veřejná zakázka „Chodníky obec Březina, 1. etapa“
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě s KTS EKOLOGIE s.r.o.
3) Vstup obce do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE
4) Prodej části obecního pozemku parc.č. 251/1, k.ú. Březina u Křtin a parc.č. 24, k.ú. Proseč u Břez.
5) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0               
         Program zasedání byl schválen.

1.     Veřejná zakázka „Chodníky obec Březina, 1. etapa“  

Starosta obce informoval o probíhající veřejné zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53
ZZVZ na chodníky obce Březina, 1. etapa. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo přijata prostřednictvím
elektronického  nástroje  celkem 6 nabídek,  jedna  z  těchto  nabídek  byla  dodavatelem zneplatněna,
všech 5 platně podaných nabídek bylo otevíráno. Byly hodnoceny dva parametry a to cenová nabídka
bez DPH (80%) a termín dokončení stavby (20%). Hodnotící komise po posouzení nabídek vydala
závěrečné doporučení vybrat za dodavatele  předmětné veřejné zakázky účastníka EDMA s.r.o.,  se
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sídlem Luleč 407, 683 03 Luleč; IČO: 25558391, a uzavřít s ním po splnění zákonných podmínek
smlouvu.

Paní Ondráčková se zeptala, kdy by se mělo začít. Starosta informoval, že pokud vše půjde dobře, tak
se začne se stavbou v polovině června 2022.

Pan Ohnutek se zeptat, zda-li vybraná firma bude mít peníze na celou stavbu, aby v polovině řekla, že
jim nestačí peníze. Starosta informoval, že toto zadávací dokumentace a výběr neřeší, že je zde ale
předpoklad  díky dodaným referencím,  které  byly  požadovány,  že  firma je  stabilní  a  má dostatek
prostředků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina
a) bere na vědomí Protokol  o hodnocení  a posouzení nabídek k veřejné zakázce "Chodníky obec
Březina, 1. etapa" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ,
b) schvaluje výsledné pořadí účastníků v rámci zadávacího řízení "Chodníky obec Březina, 1. etapa"
na  základě  výsledku  hodnocení  obdržených  nabídek  takto:  1.  EDMA s.r.o.  (IČO:  25558391),  2.
ExpolineRealitní s.r.o. (IČO: 63491095), 3. RONYTRANS, s.r.o. (IČO: 27703568), 4. Porr a.s. (IČO:
43005560), 5. TOPSTAV s.r.o. (IČO: 46977660),
c) schvaluje  výběr dodavatele veřejné zakázce "Chodníky obec Březina, 1. etapa",  když vybraným
dodavatelem k uzavření smlouvy je účastník EDMA s.r.o., se sídlem Luleč 407, 683 03 Luleč; IČO:
25558391 s celkovou nabídkovou cenou 6.839.439,75 Kč bez DPH a délkou realizace stavebních
prací 18 kalendářních týdnů,
d)  schvaluje  znění  smlouvy  o  dílo  a  pověřuje  starostu  obce  podpisem  smlouvy  s  vybraným
dodavatelem po splnění zákonných podmínek.

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.     Dodatek č. 2 ke Smlouvě s KTS EKOLOGIE s.r.o.  

Starosta obce informoval o rozhodnutí vedení obcí sdružených v KTS EKOLOGIE s.r.o. o nutnosti
zvýšení jedné položky ceny a to na základě navýšení vstupních cen, tj. inflace. Na základě čl. 4.3
Smlouvy se cena poměrně zvyšuje: při zvýšení průměrných cen položek ovlivňujících sjednanou cenu
plnění nebo v závislosti  na růstu inflace spotřebitelských cen.  Zvýšení dodatek č. 2 se bude týkat
pouze té části smlouvy, která reaguje především na nárůst cen pohonných hmot, tedy část Přílohy č. 2,
písmeno a) Cena za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu, kdy se cena zvyšuje o 10%.
Tato část je jen jedna z částí plateb, celkově tak dojde k navýšení o cca 4-5%. Na konečnou výši
poplatku pro občany nebude mít změny vliv,  obec uhradí navýšení z daňových výnosů a vyšších
odměn od společnosti EKO-KOM za systém door-to-door. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu v Březině č. 57/21 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.

3.      Vstup obce do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE  

Starosta předložil  zastupitelstvu změnu ve fungování a vlastnictví  KTS EKOLOGIE s.r.o.,  kdy se
vedení KTS a obcí shodlo, že pro budoucí fungování by bylo lepší, aby společnost KTS EKOLOGIE
s.r.o.  byla  vlastněna dobrovolným svazkem obcí,  které lépe a efektivněji  může čerpat  dotace,  než
jednotlivými obcemi. Starosta k tomuto vysvětlil podrobnosti, jak fungování DSO, tak s.r.o.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina 
a)  schvaluje  vstup  obce  Březina  jako  zakládajícího  člena  do  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS
EKOLOGIE  se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO dosud nepřiděleno, zakládaného za
účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do
praxe  s cílem  uspořit  prostředky  a  zefektivnit  využití  dotací.  Obec  Březina  se  stane  členem
Dobrovolného svazku obcí  KTS EKOLOGIE podpisem Zakládající  smlouvy  Dobrovolného svazku
obcí KTS EKOLOGIE,  jejíž  přílohou jsou Stanovy Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE a
splacením vstupního členského příspěvku 50 000,- Kč, na který bude započítána úhrada za převod
podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE,
b)  schvaluje  vstupní  členský  příspěvek  do  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE  ve  výši
50 000,- Kč,
c) schvaluje převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664
84 Zastávka, IČO :283 10 942 na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE za  cenu
odpovídající  peněžitému  vkladu  vloženému  do  společnosti  KTS  EKOLOGIE  s.r.o.  s tím,  že  na
pohledávku obce ve výši 50 000,- Kč za převod podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. bude
započten  závazek  obce  uhradit  vstupní  členský  příspěvek  do  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS
EKOLOGIE, 
d) schvaluje znění Zakládající listiny DSO a Stanov DSO upravujících poměry v DSO,  
e) pověřuje Mgr. Martina Habáně, starostu obce k tomu, aby učinil za obec Březinu jako člena DSO
KTS EKOLOGIE veškeré související úkony, zejména podpis zakládající listiny Dobrovolného svazku
obcí  KTS  EKOLOGIE  a  zastupováním  obce  na  členské  schůzi  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS
EKOLOGIE s programem založení Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE,
f) pověřuje Mgr. Martina Habáně, starostu obce k tomu, aby učinil za obec Březinu jako společníka
společnosti  KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO: 283 10 942
veškeré úkony, zejména podpis smlouvy o převodu podílu ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. z obce
Březina na nově založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE. 
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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. 3 bylo schváleno.

4.   Prodej části obecního pozemku parc. č. 251/1, k.ú. Březina u Křtin a parc. č. 24, k.ú. Proseč u  
Březiny

Na základě  žádosti  o  odkup části  obecního  pozemku vyhlásila  obec  dne  25.  března  2022 záměr
prodeje části obecních pozemků parc. č. 7/1, k.ú. Proseč u Březiny (ten byl na základě revize katastru
byl spojen s pozemkem parc. č. 24, k.ú. Proseč u Březiny), o výměře 46 m2 a části obecního pozemku
parc. č. 251/1, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 2 m2. O pozemky projevili zájem manželé Srncovi,
Březina 129, kterým se zastupitelstvo rozhodlo pozemky prodat za cenu 340 Kč/m2 a to na základě
zpracovaného znaleckého posudku, tedy za celkovou cenu 16.320 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje odprodej části obecního pozemku  parc. č. 24, k.ú. Proseč u
Březiny, o výměře 46 m2 a části obecního pozemku parc. č. 251/1. k.ú. Březina u Křtin, o výměře 2 m2 ,
do vlastnictví  SJM Miroslav  Srnec  a Dana Srncová,  trvale  bytem Březina 129 za celkovou cenu
16.320 Kč, poplatek za vklad 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.     Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2022  

Jihomoravský kraj naší obci schválil dvě dotace a to 90.000 Kč na vybavení JSDHO Březina věcnými
prostředky  požární  ochrany  a  100.000 Kč na  novou naučnou  trasu  Toulky  kolem Březiny,  která
nahradí trasu 8 březinských zastavení. Budou umístěny nové vzdělávací,  stejně jako interaktivní a
hrací  tabule,  v  příštím  roce  začneme  také  s  výměnou  poškozeného  mobiliáře  na  trase.  Starosta
poděkoval Aleši Bučkovi za spolu-přípravu podané dotace pro zásahovou jednotku.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 100.000 Kč na novou naučnou trasu Toulky kolem Březiny a Smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 90.000 Kč na vybavení JSDHO Březina věcnými prostředky
požární ochrany 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. 5 bylo schváleno.

Diskuse

Paní Ohnutková se zeptala na skládku hlíny pod Březinou na odpočívadla. Starosta informoval, že na
minulém zastupitelstvu se schvalovat pacht na tyto pozemky s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
za částku 45.325 Kč, firma opravuje silnici Březina – Křtiny.

Pan Karásek se zeptal na rekonstrukci, kterou provádí EG.D směr Hlubna. Starosta informoval, že jde
o propojení soustav vysokého napětí kabelovým vedením, aby mezi Hlubnou a ČOV Březina mohlo
být demontováno vzdušné vedení napětí. Je to vlastní projekt EG.D, ne obce. Zároveň zde probíhá
napojení nízkého napětí k budoucí výstavbě dcery paní Markové.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:47.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 3. května 2022

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek, místostarosta         ..........................................., dne 3. května 2022

František Malík         ..........................................., dne 3. května 2022
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