O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 04 / 2020
ze dne 17.6.2020

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

Hana Obršlíková, Vít Šnévajs,Lucie Borkovcová,Metoděj Pánek, Jiří Kostelecký,
Richard Polnický,

Omluven:
Hosté:

dle prezenční listiny

******************************************************************************
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Závěrečný účet DSO Tišnovsko
Závěrečný účet SVaK Tišnovsko
Schválení Smlouvy o partnerství ( DSO Tišnovsko – Předcházení vzniku odpadu na
Tišnovsku)
Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
( SVaK Tišnovsko )
Vyjádření obce k projektové dokumentaci ( stavba RD na pozemku p.č. 375/1, 376, 1924,
1925/1 )
Korespondence – různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
1. Starostka předložila ke schválení program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Starostka dále navrhla jako ověřovatele zápisu pana Metoděje Pánka a paní Lucii Borkovcovou.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1– Zastupitelé schvalují program zasedání a návrh starostky na ověřovatele zápisu pana
Metoděje Pánka a paní Lucii Borkovcovou.
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2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- rozpracován projekt – rekonstrukce restaurace a sálu – úkol trvá
- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – řešeno s panem Petrželou dále
- podepsaná Smlouva o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních služeb
ORP Tišnov pro rok 2020, poskytnut příspěvek
- vypracována odpověď paní Šachlové – nabídka dlouhodobého pronájmu
- poskytnut finanční dar – ušití ochranných roušek
- oplocení kříže u mlýna – probíhají povrchové úpravy
Usnesení č. 2 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání
- záměr obce č. 1/2020 – prodej majetku ve vlastnictví obce – vyvěšen na úřední desce
Záměr obce č. 1/2020 – prodej majetku ve vlastnictví obce – kolový traktor tov.zn. ZETOR 4911 byl
vyvěšen na úřední desku dne 21.5.2020. Do daného termínu podávání nabídek na prodej byly doručeny
3 obálky s nabídkami. Po otevření obálek byl schválen prodej nejvyšší nabídce – 63 000,- Kč, kterou
doručil pan Jiří Ondráček.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 – Zastupitelé schvalují prodej obecního traktoru ZETOR 4911 dle vyvěšeného záměru
obce č. 1/2020 panu Jiřímu Ondráčkovi, který doručil nejvyšší nabídku – 63 000,- Kč.
3. Závěrečný účet DSO Tišnovsko

DSO Tišnovsko zaslal k projednání schválený Závěrečný účet za rok 2019 se všemi povinnými
přílohami.
Usnesení č. 4– Zastupitelé berou na vědomí schválený Závěrečný účet DSO Tišnovsko.

4. Závěrečný účet SVaK Tišnovsko
SVaK Tišnovsko zaslal k projednání schválený Závěrečný účet za rok 2019 se všemi povinnými přílohami.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí schválený Závěrečný účet SVaK Tišnovsko.

5. Schválení Smlouvy o partnerství (DSO Tišnovsko – Předcházení vzniku odpadu na Tišnovsku )
DSO Tišnovsko zaslal Smlouvu o partnerství. Předmětem Smlouvy je vymezení vlastnických vztahů a
vzájemné spolupráci mezi smluvními stranami v souvislosti s projektem: „Předcházení vzniku odpadů na
Tišnovsku“ z dotačního titulu Operační program Životního prostředí 2014 – 2020.
Partneři se dohodli na spolufinancování projektu v celkové částce 86 122,- Kč , která je složena
z financování předprojektové přípravy ve výši 1 512,50 Kč a ze spolufinancování předmětu projektu dle
Rozhodnutí o přidělení dotace z OPŽP, kterou pro obec Březina představují 5 ks klasických plastových
kompostérů o objemu 400 l, 10 ks klasických plastových kompostérů o objemu 800 l, 30 ks klasických
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plastových kompostérů o objemu 1 100 l a 1 ks štěpkovače na drcení dřevní hmoty, které činí 84 609,- Kč.
Obě strany se na základě této Smlouvy zavazují spolupracovat po celou dobu trvání a udržitelnosti projektu
( 5 let ) v souladu s podmínkami dotace tak, aby žádné z nich nevznikla újma či škoda způsobená na
základě porušení podmínek smlouvy druhou stranou.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o partnerství mezi obcí Březina a DSO Tišnovsko.

6. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ( SVaK
Tišnovsko )
SVaK Tišnovsko zaslal Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě . Tato
Smlouva je založena na provedení stavby „INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ ČOV TIŠNOV – BŘEZINA.“
Služebnost spočívá v právu Svazku umístit na pozemcích uvedených ve Smlouvě nové nadzemní i podzemní
objekty za účelem výstavby, údržby a oprav ve lhůtě do 1 roku po realizaci plánované výstavby. Rozsah
služebnosti bude stanoven geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí Smlouvy o zřízení
služebnosti.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Březina a SVaK Tišnovsko .

7. Vyjádření obce k projektové dokumentaci ( stavba RD na pozemku p.č. 375/1, 376, 1924, 1925/1 )
Manželé Přichystalovi žádají o vyjádření obce k projektové dokumentace stavby jejich RD na pozemcích
p.č. 375/1, 376, 1924 a 1925/1 v k.ú. Březina . Parcely se nachází mezi stávající zástavbou dle územního
plánu v zastavěném území označeném Z4/Br – bydlení v rodinných domech – dostavba ulice.
Obec nemá námitek ke stavbě RD .
Usnesení č. 8 – Zastupitelé berou na vědomí projektovou dokumentaci ke stavbě RD manželů
Přichystalových bez námitek.
8. Korespondence – různé
Ke schválení byla předložena Účetní závěrka za rok 2019 s povinnými přílohami.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 - Zastupitelé schvalují Účetní závěrku za rok 2019 jednohlasně.
Předloženo rozpočtové opatření č. 1. Opatření schválila starostka na základě Pověření starostky
schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022 dne 17.6.2020.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé berou na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 1.
Starostka přivítala na zasedání pana Petrželu, který seznámil zastupitele se svým návrhem na vyřešení
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problému s odtokovým kanálem za domem paní Hanákové, který sousedí s jeho domem a pozemky. Navrhl
vybudovat odtokovou rýhu před jeho domem a stáhnout povrchové vody do hlavního kanálu u MKM.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé berou na vědomí jednání s panem Petrželou. Ukládají starostce zajistit
projekt a následný rozpočet na řešní odtoku povrchové vody u paní Hanákové.

Dále přivítala paní Vitulovou, která přišla s několika připomínkami.
1) Upozornila na opakované porušování vyhlášky č. 5/2019 , kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství některými spoluobčany a na chybějící sankce ve vyhlášce za její
porušení. Tuto vyhlášku porušují i klienti rekreačního střediska Brněnka, kde je výcvikové středisko
psů.
2) Dále navrhla zvýšení počtu odpadkových košů na psí exkrementy v oblasti rekreačního střediska
Brněnka a v okolí.
3) Navrhla i pořízení dávkovače na dezinfekci u stánku na hasičském cvičišti – zajistí pan Rajnoha.

Usnesení č.12 – Zastupitelé berou na vědomí návrhy paní Vitulové. Místostarosta odpověděl, že
vyhláška bude doplněna o chybějící ustanovení, občané a majitelka střediska Brněnka , kteří porušují
vyhlášku, budou obesláni s upozorněním na její porušování. Během prázdnin bude pozvána policie
k namátkovým kontrolám na veřejném prostranství u splavu, kde dochází k porušování této vyhlášky
nejvíce. V prostoru stánku u hasičského cvičiště bude instalován dávkovač dezinfekce. Bude oslovena
majitelka rekreačního střediska Brněnka, aby se podílela na zvýšení počtu odpadkových košů na psí
exkrementy.
Město Tišnov připravuje projekt vybudování RE-USE centra v areálu sběrného dvora s cílem snížit tvorbu
odpadům, vrátit některým věcem jejich hodnotu a tím předejít plýtvání s materiály a se zdroji. Okolním
obcím byla zaslána nabídka připojit se k projektu. V RE-USE centru bude možné zdarma umístit či za
symbolickou částku získat např. kuch. nádobí, sportovní vybavení, zahradnické náčiní, nábytek, hračky
apod. Výtěžek bude použit na financování provozu centra a údržbu veřejné zeleně v Tišnově. Zapojení obcí
do projektu je bez finanční spoluúčasti.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.13 – Zastupitelé schvalují přistoupení obce do projektu RE-USE centra.
K vyřešení odvodu povrchových vod z místních komunikací byla oslovena firma DUMIVA s.r.o. Zemní
práce. Jednalo by se o usazení betonových žlabů a litinových roštů a dobetonování do úrovně silnice. Jejich
zástupce pan Kachlík zaslal cenovou nabídku na provedení stavby ve výši 90 950 ,- Kč.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.14 – Zastupitelé schvalují cenovou nabídku na zabudování betonových žlabů a litinových
roštů k odvodu povrchových vod z místních komunikací.

-4-

Pan Kluger žádá o finanční dar ve výši 3 000,- Kč na pořádání závodů v těžké atletice. Závody se budou
konat dne 15.8.2020 na hasičském cvičišti. Dar bude použit na nákup pohárů a medailí a pro občerstvení
nejmenších sportovců.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.15 – Zstupitelé berou na vědomí žádost pana Klugera a schvalují finanční dar ve výši
3 000,- Kč na pořádání atletických závodů.
Pan Milan Obršlík žádá o udělení výjimky z OZV č. 1/2016 – o nočním klidu. Jedná se o akci „Oslava
narozenin“, která se bude konat dne 3.7.2020 v odbě od 17.00 hod do 14.00 hod dne 5.7.2020, místem
konání je RD Březina 114. Zodpovědná osoba za akci je pan Milan Obršlík.
Pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č.16 – Zastupitelé schvalují výjimku z OZV č. 1/2016 panu Milanu Obršlíkovi.

MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení
– vrtaná studna na pozemku p.č. 775/1 v k.ú. Březina u Tišnova včetně povolení k odběru podzemních vod
- vlastník pozemku p. Miklášová.

MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Rozhodnutí – souhlas k záměru – provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 765/1 v k.ú. Březina u Tišnova, majitelé Ing. Robert Bursa a
MVDr. Šárka Bursová..

MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Rozhodnutí – schválení stavebního záměru – přístavba, nástavba
a stavební úpravy stávající rekreační chaty č.ev. 104 – majitel pan Aleš Pavlína.

KÚ JMK, Odbor životního prostředí zaslal Rozhodnutí – povolení SVaK Tišnovsko nakládání s vodami
spočívající ve vypouštění odlehčených ředěných odpadních vod do vod povrchových – toku Svratka z ČOV
Tišnov.

MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Rozhodnutí – souhlas k záměru – provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 828 v k.ú. Březina u Tišnova, majitelka paní Nikola Slámová.

Zastupitelé na pondělí 22.6.2020 plánují uspořádat III. diskusní setkání starostky a zastupitelů. Hlavním
bodem setkání bude rekonstrukce restaurace a sálu.

Paní Vašková a pan Tauchin si přišli stěžovat na rychle jedoucí automobily a motorky v chatařské oblasti u
hospody u splavu. Vzhledem ke skutečnosti, že je zde rychlost snížena dopravní značkou, při porušení bude
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přestupek nahlášen policii.
Usnesení č. 17 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci a bod různé.

9. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.45 hod.
Příští zasedání se uskuteční dle potřeby.
V Březině dne: 18.6.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Metoděj Pánek, člen zastupitelstva
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
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