
Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 27. června 2022 od 18:00 hodin, Obecní úřad Březina

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

Nepřítomní zastupitelé:  ---

Hosté: 3

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 2. května 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 7 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 František Malík. Předsedající dal hlasovat.

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

Program    jednání:  

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

1) Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2021.

2) Rozpočtová opatření 3/2022, 4/2022.

3) Darovací smlouva na obecní pozemky s Jihomoravským krajem.

4) Prodej obecních pozemků parc. č. 251/6 a 265, k.ú. Březina u Křtin.

5) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.

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

1.     Závěrečný účet, účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2021.  

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. Starosta představil účetní závěrku obce Březina za rok
2021, kterou je nutno schválit.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje závěrečný účet obce Březina za rok 2021 vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením a to bez výhrad a dále schvaluje účetní závěrku obce Březina za rok 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: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                              Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2.     Rozpočtová opatření 3/2022, 4/2022.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 3/2022 ve výši 73.000 Kč a č. 2/2022 ve výši
211.800 Kč.  Rozpočtová  opatření  jsou  spojena  především s  vyššími  daňovými  příjmy,  na  straně
výdajů úprava splátek výše úroků či nové osvětlení na Vojtíškách a směr zastávka Lhotky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3/2022 a č. 4/2022.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

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

3.     Darovací smlouva na obecní pozemky s Jihomoravským krajem.  

Jihomoravský kraj  požádal  obec  Březinu  o  bezplatný  převod  pozemků p. č.  1/3,  ostatní  plocha  -
silnice, o výměře 321 m2, p. č. 3/4, ostatní plocha - silnice, o výměře 3 m2, p. č. 3/7, ostatní plocha -
silnice, o výměře 7 m2, p. č. 192/3, ostatní plocha - silnice, o výměře 22 m2, p. č. 192/5, ostatní plocha
- silnice, o výměře 72 m2, p. č. 192/6, ostatní plocha - silnice, o výměře 7 m2, p. č. 313/194, ostatní
plocha  -  silnice,  o  výměře  200  m2,  p. č.  471/4,  ostatní  plocha  -  jiná  plocha,  o  výměře  12  m2,
p. č. 497/6, ostatní plocha - silnice, o výměře 18 m2, v k. ú. Březina u Křtin a obci Březina zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 1 a dále
p. č. 209/4, ostatní plocha - silnice, o výměře 28 m2, p. č. 210/13, ostatní plocha - silnice, o výměře
5 m2, p. č. 211/2, ostatní plocha - silnice, o výměře 101 m2, v k. ú. Proseč u Březiny a obci Březina
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zapsaných  u Katastrálního  úřadu  pro Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Brno-venkov,
na LV č. 1. Důvodem je snaha zcelit pozemky pod krajskou komunikací II. a III. třídy a to po její
rekonstrukci. Obec Březina pak výměnou získá pozemky kraje, na které umisťuje své chodníky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Březina  schvaluje  Darovací  smlouvu s  Jihomoravským kraje a to  na všechny
pozemky v majetku obce, které jsou ve smlouvě zmíněny 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. 3 bylo schváleno.

4.   Prodej obecních pozemků parc. č. 251/6 a 265, k.ú. Březina u Křtin  .

Na základě  žádosti  o  odkup části  obecního  pozemku vyhlásila  obec  dne  31.  května  2022 záměr
prodeje obecních pozemků p.č. 251/6, k.ú. Březina u Křtin, o výměře 39 m2, p.č. 265, k.ú. Březina u
Křtin, o výměře 63 m2 a to s minimálně stanovenou cena 500 Kč/m2. O pozemky projevili zájem do
spoluvlastnictví Jitka Mikulová a Miroslav Kleibl, kteří nabídli cenu 511 Kč/m2 a úhradu nákladů na
obcí vypracované znalecké posudky. Zastupitelstvo se na základě nabídky rozhodlo pozemky prodat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej obecního pozemku parc.č. 251/6, k.ú. Březina u Křtin,
ostatní plocha, o výměře 39 m2  a prodej obecního pozemku parc.č. 265, k.ú. Březina u Křtin, ostatní
plocha, o výměře 63 m2 a to do podílového spoluvlastnictví ½ Jitka Mikulová, trv. bytem Březina 1,
679 05 a ½ Miroslav Kleibl,  trv.  bytem Březina 27, 679 05 a to  za cenu 511 Kč/m2,  tj.  za cenu
52.122 Kč a náhradu 4.000 Kč za vypracované znalecké posudky. Celkově se tedy pozemky prodávají
za cenu 56.122 Kč, náklady na vklad do katastru nemovitostí hradí kupující strany a zastupitelstvo
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.
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5.     Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací pro spolkovou činnost.  

Celkově byly podány požadavky na částku 460 tis.  Kč, dle  schváleného rozpočtu bylo rozděleno
280 tis. Kč a to v souladu s podanými dotačními žádostmi a jejich vyhodnocením.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  s  těmito
organizacemi v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 80 tis., TJ Sokol Březina – 100 tis.,
Junák – český Skaut Křtiny – 15 tis., Dejte nám šanci – 10 tis. a pověřuje starostu podpisem smluv. V
rozpočtu obce Březina bude dále rezervována částka 20 tis. na obecní akce, částka 20 tis. pro aktivity
seniorů v obci a částka do výše 35 tis. pro zapůjčení hodových krojů.

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

Starosta  informoval  o  začátku  výstavby  chodníků  v  části  Proseče,  poté  se  výstavba  přesune  na
Táborskou a následně dokončí druhou stranu Proseče. Co se týče chodníků ve středu obce a směr na
Křtiny, tak byla podána žádost o stavební povolení, takže starosta očekává výstavbu v příštím roce.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:50.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 28. června 2022

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek, místostarosta         ..........................................., dne 28. června 2022

František Malík         ..........................................., dne 28. června 2022
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