
Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 26. října 2020 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

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

Nepřítomní zastupitelé: Petra Vasilová

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  24.  srpna 2020 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
tak 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: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
      
         Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající  seznámil  s  programem,  který  byl  též  zveřejněn  při  svolání  zastupitelstva.  Program
jednání:

1) Slib zastupitele
2) Volba předsedy kontrolního výboru.
3) Projednání dotace od Nadace Agrofert.
4) Projednání rozpočtových opatření č. 7, č. 8.
5) Projednání odpisu nedobytné pohledávky.

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

1.   Slib zastupitele.  

Zastupitelka  Barbora  Wahlová  rezignovala  k  30.  září  2020  na  pozici  zastupitelky  a  zároveň
předsedkyně  kontrolní  komise.  Prvním  náhradníkem  se  stala  Martina  Poláková,  která  post
zastupitelky z rodinných důvodů odmítla,  náhradnicí  se tak stala  další  v pořadí Jana Prokešová.
Starosta obce v souladu § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) vyzval
Jana Prokešovou, aby složila slib zastupitele. Předtím upozornil, že odmítnutí slibu či složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta přednesla slib dle zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o
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obcích (obecní zřízení), § 69 odst. 2, ve znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a  svědomí,  že svoji  funkci  budu vykonávat  svědomitě,  v zájmu obce a  jejích  občanů a řídit  se
Ústavou a zákony České republiky." Složení slibu zastupitelka potvrdila na archu, který je přílohou
zastupitelstva.

2.   Volba předsedy kontrolního výboru.  

Starosta obce navrhl jako předsedkyni Kontrolního výboru Janu Prokešovou, ostatní členové výboru
se nevolí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina volí předsedkyní Kontrolní výboru Janu Prokešovou.

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.

3.   Projednání dotace od Nadace Agrofert.  

V lednu 2020 požádal starosta obce Nadaci Agrofert a jejich hasičský fond o příspěvek pro koupi
cisternového automobilové stříkačky. Dotace ve výši 100tis. byla schválena a zastupitelstvo musí
rozhodnout o přijetí daru.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  přijetí finančního daru ve výši 100.000 Kč na pořízení CAS
pro hasiče 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.
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4.   Projednání rozpočtových opatření 7/2020 a 8/2020.  

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 7/2020 ve výši 1.407.000 Kč a rozpočtové
opatření č. 8/2020 ve výši 1.400 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 8/2020.
 

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.

5.   Projednání odpisu nedobytné pohledávky.  

Starosta předložil zastupitelstvu k projednání odpis nedobytné pohledávky Petra Lorence vůči obci
Březina ve výši 237.721,- Kč. Pohledávka vznikla nezaplacením zásob v obecním obchodě. Platební
rozkaz byl vydán již 3. prosince 2010, letos tomu tedy bude 10 let. Za tu dobu se v exekučním řízení
nepodařilo získat žádné finanční prostředky, dle exekutora to asi ani možné nebude. Po celou dobu
se tato pohledávka vede v rozvaze, v případě odpisu by se přesunula do podrozvahy a neovlivňovala
by účetnictví obce. V případě, že by se něco v budoucno podařilo vymoci, bude zařazeno do výnosů.
Jde o účetní operace, obec Březina se rozhodně nevzdává řešení této pohledávky!

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje odpis nedobytné pohledávky Petra Lorence vůči obci a to ve
výši 237.721,- Kč.
 

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.
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Diskuse
Místostarosta  Bittner  poděkoval  paní  Barboře  Wahlové  za  její  práci  v  obecním  zastupitelstvu.
Starosta se k tomuto poděkování přidal za celé zastupitelstvo a poděkoval také za její práci jako
předsedkyně kontrolní komise. 

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:27.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň                           ..........................................., dne 27. října 2020

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek         ..........................................., dne 27. října 2020

František Malík         ..........................................., dne 27. října 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 27. října 2020

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D., místostarosta  ..........................................., dne 27. října 2020
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