
Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 21. února 2022 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner, Jana Prokešová

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  13. prosince 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 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 Soňa Čermáková. Předsedající dal hlasovat.

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

Program    jednání:  

Starosta obce představil program, který byl součástí svolání zastupitelstva obce. Žádný další návrh
nebyl podán, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu jednání zastupitelstva.

1) Inventury obce Březina
2) Rozpočtového opatření č. 11/2021
3) Zrušovací vyhláška k vyhlášce č. 4/2000 o užívání znaku, praporu a vlajce
4) Schválení věcného břemene - pozemky p.č. 272/1, 272/2 a 497/1, k.ú. Březina u Křtin
5) Prodej části obecního pozemku p.č. 272/1, k.ú. Březina u Křtin
6) Vyhlášení záměru na věcné břemeno u pozemku p.č. 384, k.ú. Březina u Křtin
7) Volba nového předsedy Finančního výboru.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                         Program zasedání byl schválen.

1.     Inventury obce Březina  

Starosta informoval přítomné o proběhlých inventurách obce Březina, kdy se kontroluje všechen
movitý  i  nemovitý  majetek  obce  Březina.  Inventární  komise  byla  ve  složení:  Libor  Vyhnánek
(místostarosta), Bronislav Fialkowski (finanční výbor), Jana Prokešová (kontrolní výbor).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  bere  na  vědomí  inventarizační  zprávu  o  průběhu  inventur.  Inventarizace  byla  v
souladu s plánem inventur. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné rozdíly.
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                              Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.      Rozpočtového opatření č. 11/2021  

Starosta  předložil  zastupitelstvu  poslední  rozpočtové  opatření  za  rok  2021,  číslo  11,  které  bylo
schváleno na konci prosince 2021 a požádal o vzetí na vědomí. Celková výše rozpočtového opatření
je ve výši 2.585.000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 11/2021.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

 Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.    Zrušovací vyhláška k vyhlášce č. 4/2000 o užívání znaku, praporu a vlajce  
 

Na základě toho, že od 1. ledna 2022 platí povinnost obcí, aby své vyhlášky a nařízení zveřejňovali
ve  Sbírce  právních  předpisů  ÚSC,  byly  všechny  vyhlášky  konzultovány  s  odborem kontroly  a
dozoru Ministerstva vnitra  to navrhlo zrušení vyhlášky č.  4/2000 o podmínkách užívání znaku,
praporu a vlajky obce Březina, která z pohledu ministerstva již nemá své opodstatnění a de facto je
nahrazena jinými právními předpisy o státních a obecních symbolech.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2022,  kterou  se  zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2000 o podmínkách užívání znaku, praporu a vlajky obce Březina ze
dne 10. dubna 2000.
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4.    Schválení věcného břemene - pozemky p.č. 272/1, 272/2 a 497/1, k.ú. Březina u Křtin  
 

Na  prosincovém  zastupitelstvu  byl  schválen  záměr  zřízení  věcného  břemene  na  pozemcích
p.č. 272/1, 272/2 a 497/1, k.ú. Březina u Křtin,  záměr byl také vyvěšen na úřední desce a nyní
navrhuje starosta schválení věcného břemene za cenu 36.200 Kč bez DPH ve prospěch společnosti
EG.D., a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu č. PR-001040019660/001-ENGB o smlouvě budoucí
o  zřízení  věcného  břemene  na  pozemcích  p.č.  272/1,  272/2  a  497/1,  k.ú.  Březina  u  Křtin  se
společností EG.D.,a.s. a to za náhradu ve výši 36.200 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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.    Prodej části obecního pozemku p.č. 272/1, k.ú. Březina u Křtin  

Společně  s  návrhem  na  zřízení  věcného  břemene  byl  také  zveřejněn  návrh  na  odprodej  části
obecního pozemku parc.č. 272/1 v katastrálním území Březina u Křtin. Žádost podala společnost
EG.D., a.s., aby zde mohla vybudovat novou trafostanici a nabízí 1.000 Kč/m2. Starosta navrhuje
zastupitelstvu odprodej této části pozemku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje odprodej části obecního pozemku (27,7 m2)  parc.č. 272/1,
k.ú. Březina u Křtin za cenu 1.000 Kč/m2 a to společnosti EG.D., a.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6.   Vyhlášení záměru na věcné břemeno u pozemku p.č. 384, k.ú. Březina u Křtin  

Starosta předložil žádost společnosti  EG.D., a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 384,
k.ú. Březina u Křtin a to na základě budoucí stavby DS NN, Vašát za cenu 2.000 Kč bez DPH. Jde o
budování  distribuční  sítě  nízkého  napětí.  Prvně  je  nutno  schválit  vyhlášení  záměru  na  zřízení
věcného břemene.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 384, k.ú. Březina u Křtin.

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.

6.   Volba nového předsedy Finančního výboru  

Předsedkyně Finančního výboru Petra Vasilová ohlásila svoji rezignaci na svůj post. Starosta navrhl
na post předsedy člena Finančního výboru, pana Bronislava Fialkowského.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci předsedkyně Finančního výboru Petry Vasilové a novým
předsedou volí Bronislava Fialkowského.
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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: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Diskuse

Starosta pozval občany na informační schůzku ohledně nového odpadového systému, která se zde
bude konat v úterý 1. března 2022 od 17.30 hod.

p.  Hloušek: Opravdu  bude  svážet  komunální  odpad  v  rámci  nového  systému  jen  v  černých
plastových popelnicích? Proč se z obce bude svážet bioodpad, připadne mu to nelogické? Nemyslí
si, že bude stačit svoz komunálního odpadu 1x za čtyři týdny.

p. starosta: Na všechny otázky budeme odpovídat na setkání, na které občany pozval, ale pokusí se
odpovědět na tyto tři otázky. Nový systém je založen na jasném oddělení barevnosti nádob na různé
odpady. Černé popelnice se zcela běžně využívají pro komunální odpad v celé naší zemi, i zde v
Březině. Bohužel však část občanů (jedná se dle našich počtů max o 30 nádob) má modré nádoby,
červené nádoby, někteří pak mají malé nádoby a těmto všem obec nabídla zvýhodněnou cenu za
nádobu za 400 Kč, kdy běžná cena je cca 800 Kč a více. Nedají se využít rozdané nádoby, protože ty
jsou čipovány a zařazeny do systému pod svým kódem tříděného odpadu. Proč se sváží bioodpad?
To je otázka spíše na zákonodárce,  obec Březina pouze plní své zákonné povinnosti,  které  jsou
zákonem o  odpadech  obcím  nařízeny.  Vedení  obce  je  přesvědčeno,  že  bioodpad  má  zůstat  na
zahradách, ale ne všichni občané to také takto chtějí. Každopádně nádoby na bioodpad mají přenášet
odpad z kuchyní, atd. do hnědých nádob, ty nemají sloužit na posekanou trávu, atd. Na toto obec
rozdala více než 300 komposterů. Co se týče měsíčního svozu odpadů, podrobně vše vysvětlí Ing.
Dočkalová na přednášce, ale tento systém funguje (není to žádný test v Březině) v mnohých obcích
už řadu let a i tato frekvence svozu nedělá problémy. Pokud se opravdu třídí tak, jak se třídit má.

p. Čermáková: Podpořila názor starosty, že SKO nemůže způsobovat zásadní zápach, pokud je z něj
opravdu vše vytříděno a pokud se aktivně využívá také bioodpad a kompost. 

p. Procházková: Jak to vypadá s chodníky?

p.  starosta: V únoru  byla  podána  žádost  o  dotaci  na  dvě  lokality,  na  které  již  máme stavební
povolení,  tj.  Táborská  a  Proseč.  Na  tyto  stavební  práce  bude  během března  vyhlášena  veřejná
zakázka s tím, že chceme v červnu začít stavět. Délka výstavby je dle projektu odhadována na 4
měsíce. Další etapa pak bude zahájena během příštího roku, tento rok dokončíme úřední povolování
stavby. Odhadované náklady na první etapu jsou 9,8 mil. Kč.

p.  Čermáková: Jak  to  vypadá  s  rekonstrukcí  silnice  Křtiny-Březina  (kolem  bazénu)  III/37367,
III/37365. 

p.  starosta: Informoval,  že  zrovna  dnes  dostal  žádost  o  uzavírku,  kterou  však  začal  okamžitě
projednávat se společností KORDIS, zajišťující veřejnou hromadnou dopravu a zástupci kraje. Je
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zde totiž navržena úplná uzavírka v termínu od 1.3.2022 do 17.7.2022 s tím, že linka 201 by byla
omezena je na nově ustavenou zastávku Táborská (za křižovatkou směr Křtiny), a následovat by měl
druhá etapa, která bude trvat cca do konce října. Pro obce je toto nepřijatelné a chce hledat řešení. Ze
strany obce bude vydáno negativní stanovisko k této uzavírce.

p. Bujtarová: Jak obec hodlá řešit narůstající výstavbu ve středu obce, zvláště pak bytové domy,
které zde vznikají (pozn. jedná se o č.p. 15 a č.p 8), které silně zatíží tuto část obce.

p. starosta: Zde je bohužel nutno hledat prapůvod v územním plánu, které bylo schváleno před
volbami 2014, kdy jsme tehdy jako spolek PRO Březinu byli zásadně proti tomuto územnímu plánu,
bohužel bez většího zájmu veřejnosti. Územní plán nejenže neomezil možnosti této výstavby (citace
z ÚP Březina, 2014: připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, parkoviště pro osobní
automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, atd.), naopak podpořil růst v dalších lokalitách a to
bez ohledu na kapacitu ČOV (kterou nyní aktivně řešíme), tak další záležitosti jako voda, doprava.
Zastupitelstvo  tuto výstavbu rozhodně vidí  negativně a maximálně svými možnosti  bojuje  proti.
Proběhlo několik jednání, zamítavých stanovisek a opětovných jednání k minimalizaci výstavby ve
středu obce. Například v rámci možné výstavby na místě domu Březina č.p. 8 byla ze strany obce
zamítnuta výstavby čtyř bytových domů, kdy nakonec byl schválen projekt, který přesně kopíruje
původní půdorys domu s tím, že je zde 9 bytových jednotek. Bohužel obec musí respektovat svá
„omezení územního plánu“, a pokud je stavba v souladu, nemůže do nekonečna stavbu odmítat. Co
se týče domu č.p. 15, tak zde většina občanů ví, že obec o tuto nemovitost usilovala, neboť zde měla
plány na občanskou vybavenost.  Bohužel  se to  nepodařilo.  Investor  přišel  s  požadavkem na 12
bytových jednotek (3+kk, 2+kk), což zastupitelstvo obce odmítlo a jednalo o snížení počtu bytových
jednotek. Nakonec se dohodlo 8 bytových jednotek, snížení celkové výšky domu o 20 cm, investor
splnil všechny požadavky obce (parkovací místa, místa na kontejnery, odpočinkové místo, využití
šedých vod, atd.). Zastupitelstvo cítí, že je potřeba změnit územní plán tak, aby do budoucna mělo
zastupitelstvo větší možnosti regulací, to je však už díky délce schvalování územního plánu otázka
nově zvoleného zastupitelstva, kdy změna územního plánu trvá cca dva roky. 

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:12.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 22. února 2022

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek, místostarosta        ..........................................., dne 22. února 2022

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 22. února 2022
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