
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 13. prosince 2021 od 18:00 hodin, hasičská zbrojnice

Přítomní zastupitelé: Martin Habáň, Michal Bittner (on-line), Adam Kozel, Jana Prokešová, Petra
Vasilová, Libor Vyhnánek

Nepřítomní zastupitelé: Bronislav Fialkowski

Hosté: 6

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 20. září 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 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 Soňa Čermáková. Předsedající dal hlasovat.

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

Program    jednání:  

Starosta obce představil program, který byl součástí svolání zastupitelstva obce a navrhl program
rozšířit o body 10, 11 a 12 a to na základě nutnosti projednat tyto body tak, aby smlouvy či návrhy
mohly být ujednány ještě v roce 2021. Žádný další návrh nebyl podán, a proto bylo přistoupeno k
hlasování o návrhu programu jednání zastupitelstva.

1) Projednání rozpočtu obce Březina na rok 2022 a střednědobého výhledu
2) Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Březina na rok 2022 a střednědobého výhledu
3) Projednání rozpočtových opatření 8/2021, 9/2021 a 10/2021
4) Projednání Adaptační strategie obce na změnu klimatu
5) Projednání přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
6) Projednání interní směrnice pro práci s osobními údaji
7) Projednání mimořádné odměny členovi zastupitelstva
8) Projednání Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
9) Projednání žádosti ZŠ/MŠ Křtiny o finanční podporu
10) Projednání návrhu vyhlášení záměru na věcné břemeno a odkup části obecního pozemku
11) Projednání Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci  

s Tady to mám rád, z.s.
12) Projednání Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Březina a Dodatku č. 1

s KTS Ekologie s.r.o.
13) Diskuse

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0                         Program zasedání byl schválen.
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1.     Projednání rozpočtu obce Březina na rok 2022 a střednědobého výhledu  

Starosta obce představil  rozpočet obce na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024.
Rozpočet na rok 2022 je navrhován sice jako schodkový, ale schodek bude financován z peněz na
bankovním účtu obce Březina. Největší investicí pro rok 2022 bude I. Etapa chodníků, která se bude
veřejnou zakázkou soutěžit na jaře 2022. Co se týče příjmů, jsou počítány dle odhadů Ministerstva
financí  ČR,  nejsou  započteny  žádné  mimořádné  příjmy  kromě  převodů  dotací  z  dobrovolných
svazků. Výhledy na roky 2023 a 2024 pak počítají především s investicemi do chodníků. Rozpočet i
střednědobý výhled byly dle zákona vyvěšen min. 15 dnů před zahájením projednávání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočet obce Březina na rok 2022 a střednědobý výhled na
roky 2023 a 2024.

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.     Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Březina na rok 2022 a střednědobého výhledu  

Starosta  obce  předložil  rozpočet  Základní  a  mateřské  školy  Březina,  p.o.  na  rok  2022  a
střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný s tím, že obec
Březina navyšuje neinvestiční příspěvek zřizovatele na částku 1.500.000 Kč, kdy důvodem je provoz
nové budovy, služby správce budovy a také navýšení částky na žáka z rozpočtového určení daní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  rozpočet  Základní  školy  a  mateřské  školy  Březina,
příspěvkové organizace na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024. 

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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3.   Projednání rozpočtových opatření 8/2021, 9/2021 a 10/2021  
 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 8/2021 ve výši 878.400 Kč a č. 9/2021 ve
výši 295.900 Kč a č. 10/2021 ve výši 418.900 Kč. Všechna rozpočtová opatření schválena starostou
obce a zastupitelstvo je bere na vědomí. Poté budou vyvěšena na obecním webu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2021, č. 9/2021 a č. 10/2021.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner 

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Jana Prokešová 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 
     

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4.   Projednání Adaptační strategie obce na změnu klimatu  
 

Starosta předložil zastupitelstvu finální verzi Adaptační strategii obce Březina na změnu klimatu,
která byla zpracována za finanční podpory Norských fondů. Strategie byla upravena a doplněna po
veřejném projednávání a nyní je tedy předložena ke konečnému schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Adaptační strategii obce Březina na změnu klimatu a zařazuje
tento dokument mezi strategické dokumenty obce Březina.
 

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.

5.   Projednání přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  

Starosta  obce  požádal  Jihomoravský  kraj  o  mimořádnou  dotaci  na  vybavení  interiéru  ZŠ/MŠ
Březina. Dotace byla schválena radou, 16. prosince 2021 zasedne krajské zastupitelstvo a obec toto
musí předschválit pod podmínkou, že Jihomoravským krajem bude teprve rozhodnuto o poskytnutí
dotace.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na částku 200.000 Kč a to pod podmínkou, že Jihomoravským krajem bude teprve rozhodnuto o
poskytnutí dotace, a pověřuje starostu po schválení Jihomoravský krajem 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. 5 bylo schváleno.

6.   Projednání interní směrnice pro práci s osobními údaji  

Starosta předložil Směrnici obce Březina č. 2/2021 o práci s osobními údaji, která doplňuje interní
systému fungování GDPR na obecním úřadě a požádal zastupitelstvo o schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Směrnici obce Březina č. 2/2021 o práci s osobními údaji.

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. 6 bylo schváleno.

7. Projednání mimořádné odměny členovi zastupitelstva

Místostarosta Libor Vyhnánek navrhl, aby dle § 76 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,  získal starosta obce Martin Habáň mimořádnou odměnu za
práci, kterou odvádí po obec a to především na poli zisku finančních prostředků z dotací, stejně jako
vedení stavby ZŠ/MŠ Březina a přípravy nového odpadového systému a to ve výši jednoho svého
měsíčního platu. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dle  §76 zákona č.  99/2017 Sb.,  kterým se mění  zákon č.
128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  129/2000 Sb.,  o
krajích  (krajské zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č.  131/2000 Sb.,  o  hlavním městě
Praze,  ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce starostovi obce Martinu Habáňovi a to za práci, kterou odvádí po obec
především na poli zisku finančních prostředků z dotací, stejně jako vedení stavby ZŠ/MŠ Březina a
přípravy nového odpadového systému a to ve výši jedné své měsíční odměny. 

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. 7 bylo schváleno.

8  .   Projednání Dodatku č. 4 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK  

Starosta předložil  Dodatek č.  4 ke smlouvě o zajištění financování  systému IDS JMK, kdy byla
navýšena částka spoluúčasti obce na zajištění financování systému IDS JMK na 100 Kč / obyvatele.
Jde o poměrně výrazné navýšení, ale obec Březina, stejně jako další obce, které mají stejný podíl,
nechce ohrozit dostupnost veřejné dopravy.

Paní Ondráčková se zeptala na noční spoj, který platí obce Březina, Křtiny a Ochoz u Brna, a který
jezdí v pátek a sobotu. Starosta potvrdil, že za Ochoz a Březinu je schválen provoz i provoz na rok
2022, čeká se na vyjádření Křtin.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění financování systému IDS
JMK a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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. 8 bylo schváleno.
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9  .   Projednání žádosti ZŠ/MŠ Křtiny o finanční podporu  

Starosta předložil žádost ZŠ/MŠ Křtiny o finanční podporu, kdy důvodem je předčasné ukončení
financování "rodilého mluvčího" ZŠ/MŠ Křtiny, kterého nyní škola platí sama ze svého rozpočtu a
dle počtu žáků ve škole požádala o spolufinancování  okolní obce.  Pro obec Březinu (24  žáků)
náklady představují částku 9.418 Kč (za období 10-12/2021).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Březina  schvaluje  finanční  příspěvek  pro Základní  školu a Mateřskou školu
Křtiny, IČO 62073290 ve výši 9.418 Kč na "rodilého mluvčího".

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. 9 bylo schváleno.

10  .    Projednání  návrhu  na  vyhlášení  záměru  na  věcné  břemeno  a  odkupu  části  obecního  
pozemku

Starosta  předložil  návrh  na  vyhlášení  záměru  na  věcné  břemeno  na  obecních  pozemcích
parc.č. 272/1, 272/2, 497/1 v katastrálním území Březina u Křtin a odkup části obecního pozemku
parc.č. 272/1 v katastrálním území Březina u Křtin.  V obou případech jde o stavbu TS Táborská,
kdy se mezi čističkou odpadních vod a lokalitou Vysoká (Pod kapličkou) má kabelizovat vysokého
napětí. Kabel na Táborské a na Křtiny je už položen z dob ukládání nízkého napětí, teď je potřeba
vše propojit a postavit novou trafostanici. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru na zřízení věcného břemene na pozemcích
parc.č. 272/1, 272/2, 497/1, k.ú. Březina u Křtin a návrh vyhlášení záměru na prodej části pozemku
p.č. 272/1 v katastrálním území Březina u Křtin, max. 30 m2 za minimální cenu 1.000 Kč/m2.

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. 10 bylo schváleno.
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11  .    Projednání  Dodatku  č.  1  k     Veřejnoprávní  smlouvě  o  poskytnutí  návratné  finanční  
výpomoci s Tady to mám rád, z.s. 

Starosta předložil dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci s
Tady  to  mám  rád,  z.s.,  podmínkou  města  Brna  pro  poskytnutí  návratní  finanční  výpomoci  je
zajištění  pohledávky  formou  zástavy  nemovitosti,  poté  bude  zástava  vymazána  (nejpozději  do
1.11.2023). Neboť původní smlouva zástavu zakazovala, je navrhována změna formou dodatku.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci s Tady to mám rád, z.s. a pověřuje starostu podpisem dodatku.

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. 11 bylo schváleno.

12  .   Projednání Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Březina a Dodatku č.  
1 s KTS Ekologie s.r.o.

Starosta předložil nové podmínky sběru, přepravy a odstraňování odpadu v naší obce se společností
KTS Ekologie s.r.o s tím, že tyto podmínky již upravují jak první kvartál roku 2022, tak další tři
kvartály  a  zavedení  systému  door-to-door.  Zdražování  je  bohužel  vyvoláno  navyšováním  cen
spaloven, skládek a také tlaku na zvýšení platů v sektoru. Dodatek č. 1 se pak schvaluje s platností
od 1. dubna 2021, kdy se spustí systém door-to-door.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina  schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci
Březina s KTS Ekologie s.r.o. a Dodatek č. 1 k této smlouvě a pověřuje starostu podpisem.

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. 12 bylo schváleno.
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13. Diskuse

Zastupitel Kozel se zeptal na uzavírku silnice III/37667 a III/37365. Starosta informoval, že stavba
již  je  vysoutěžena,  předána  a  stavební  práce  začnou  etapově  (celkově  se  jedná  o  3.  etapy),
předpoklad je zahájení na jaře. Obec zaslala jihomoravské společnosti KORDIS, která má na starosti
dopravní dostupnost požadavek na provozování linky 201 skrze otočku u obecního úřadu, jinak by
byla velmi omezena dostupnost veřejné dopravy v obci Březina.

Starosta na konci jednání poděkoval všem za účast, popřál všem občanům hezký předvánoční čas,
bohatého Ježíška a úspěšný vstup do roku 2022.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15.

Zapisovatel: 

Mgr. Martin Habáň, starosta                           ..........................................., dne 14. prosince 2021

Ověřovatelé: 

Libor Vyhnánek, místostarosta        ..........................................., dne 14. prosince 2021 

Soňa Čermáková         ..........................................., dne 14. prosince 2021
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