O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 05 / 2020
ze dne 26.8.2020

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

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

Omluven:
Hosté:

dle prezenční listiny

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

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozpočtová opatření
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
č. NM-014330061160/001- kabelové vedení NN
Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni
č. NM-014330061160/003- kabelové vedení NN
Žádost o odkup podílu pozemku p.č. 908 v k.ú. Březina u Tišnova
Korespondence - různé
Diskuze - távěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
1. Starostka předložila ke schválení program zasedání, který byl rozšířen o body:

- Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1-6/2020
- Kulturní akce – Setkání seniorů, Hody, Harmonikáři
- Žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro HS Březina
- Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci podané v rámci DSO Tišnovsko BRKO III
( kontejnery, popelnice na tříděný odpad)
- Seznámení s vizualizací sálu a hospody
- Cenová nabídka na pergolu
- Posouzení vyhlášky 5/2019 – volný pohyb psů
- Žádost o změnu ÚP
- Vizualizace RD na parcele č. 1632
- Žádost o povolení pokácení stromu
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Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 – Zastupitelé schvalují rozšířený předložený program zasedání .
Starostka dále navrhla jako ověřovatele zápisu paní Lucii Borkovcovou a pana Metoděje Pánka.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu paní Lucii Borkovcovou
a pana Metoděje Pánka.
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- řešení vybudování odtokového kanálu za domem paní Hanákové – úkol trvá
- obesláni majitelé volně pobíhajících psů s upozorněním na OZV
- provedeny překopy silnice – odtokové kanálky
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Rozpočtová opatření
Předložena rozpočtová opatření č.2 - 11. Opatření schválila starostka na základě Pověření starostky
schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022. Rozpočtová opatření jsou vyvěšována
v den jejich schválení.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí schválená rozpočtová opatření č. 2 - 11.

4. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330061160/001- kabelové vedení NN
Firma E.ON Distribuce zaslala ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-011330061160/001.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení NN na obecním pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Březina u Tišnova za jednorázovou úplatu ve
výši 1 000,- Kč bez DPH.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330061160/001

5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330061160/003- kabelové vedení NN
Firma E.ON Distribuce zaslala ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-011330061160/003.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy –
kabelového vedení NN na části pozemku p.č. 1921 v k.ú. Březina u Tišnova, jehož je vlastníkem obec, za
jednorázovou úplatu ve výši 825,- Kč .
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Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330061160/003.
6. Žádost o odkup podílu pozemku p.č. 908 v k.ú. Březina
Pan Radislav Srnka zaslal žádost o odkup vlastnického podílu pozemku p.č. 908 v k.ú. Březina u Tišnova.
Obec vlastní 4/9 pozemku. Pokud by si pan Srnka odkoupil zbývající část pozemku, obec by uvažovala o
dlouhodobém pronájmu.
Pro 0, proti 6, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Srnky o odkup části pozemku p.č. 908 a
neschvalují odkup vlastnického podílu pozemku p.č. 908 v k.ú. Březina u Tišnova.
7. Korespondence – různé – doplnění programu zasedání
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za období 1-6/2020
Starostka seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březina za
období 1-6/2020. Dne 26.8.2020 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce pracovnicí KrÚ JMK,
odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu hospodaření obcí, paní Helenou Slámovou ve funkci
kontrolora pověřeného řízením přezkoumání a Mgr. Veronikou Rychlou ve funkci kontrolora na žádost
obce a v souladu se zákonem.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za období 1-6/2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za období 1-6/2020 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č. 8 – Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Březina za období 1-6/2020 „bez výhrad“.

Kulturní akce – Setkání seniorů, Hody Harmonikáři
Dne 8.8.2020 byl uspořádán 9. Ročník Memoriálu Karla Medka - setkání harmonikářů a heligonkářů na
hasičském cvičišti. Starostka poděkovala panu Kosteleckému a paní Evě Opltové za uspořádání a zdařilý
průběh celé akce.
Uspořádání Hodů a Setkání seniorů bude záviset na průběhu opatření v důsledku pandemie koronaviru.
Usnesení č. 9 - Zastupitelé berou na vědomí uspořádání akce Harmonikáři.
Žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro HS Březina
Zástupce HS Březina, pan Slavíček , předložil žádost o finanční dar ve výši 6 000,- Kč za pomoc při údržbě
veřejné zeleně a za osazení nového víka revizní šachty kanalizační přípojky u OÚ.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 10 – Zastupitelé berou na vědomí žádost HS Březina o finanční dar a schvalují dar ve výši
6 000,- Kč.
Seznámení s výsledkem žádosti i dotaci podané v rámci DSO Tišnovsko BRKO III
( kontejnery, popelnice na tříděný odpad)
– Řídící orgán OPŽP potvrdil, že žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a
podmínky věcného hodnocení, nicméně z důvodu omezené alokace dané výzvy výběrové komise / OŘ
rozhodla o jejím zařazení mezi náhradní projekty.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé berou na vědomí vyjádření OPŽP o zařazení žádosti o podporu mezi
náhradní projekty.
Seznámení s vizualizací sálu a hospody.
– Ing. Chmelař zaslal vizualizaci a cenovou nabídku na obnovu kulturního domu – hospody se sálem –
varianta novostavba. Cenová nabídka je ve výši 23 500 000,- Kč ( demolice ve výši 1 500 000,- Kč,
novostavba hospody a sálu s úřadem 18 000 000,- Kč ) – zastupitelé se seznámili s vizualizací a byly
vzneseny námitky, projektem se budou zabývat i v dalších zasedáních.
Usnesení č.12 – Zastupitelé berou na vědomí vizualizaci sálu a hospody s připomínkami.
Pan Jiří Janouš zaslal cenovou nabídku na výrobu dřevěné pergoly ke stánku na hasičském cvičišti ve výši
85 678,- Kč. Cenová nabídka je bez nátěru. Pan Janouš bude osloven, aby cenovou nabídku rozšířil o nátěr
celé pergoly.
Dále bude osloven pan Martinka, který zašle cenovou nabídku na položení dlažby pod pergolu.
Usnesení č. 13 – Zastupitelé berou na vědomí cenovou nabídku na výrobu pergoly. Ukládají starostce
oslovit pana Martinku.
Posouzení vyhlášky OZV č. 5/2019 – volný pohyb psů
– Ministerstvu vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru byl zaslán dotaz občanů,
zda obec má povinnost mít vyhrazen prostor pro volný pohyb psů. V odpovědi bylo napsáno, že vzhledem
k tomu, že obec umožňuje pohyb psů na veřejných prostranstvích na vodítku nebo s náhubkem, nemá za
povinnost vymezit rovněž prostory pro volné pobíhání psů, tedy bez vodítka, protože volným pohybem psa
se rozumí pohyb psa na veřejném prostranství bez vodítka a pohyb psa opatřeného pouze náhubkem je stále
volným pohybem.
Usnesení č. 14 – Zastupitelé berou na vědomí posouzení OZV č. 05/2019 oddělením dozoru MV ČR.
Ukládají starostce seznámit s posouzením dotazující se občany.
Žádost o změnu ÚP
Paní Lenka Vejlupková žádá o změnu ÚP na pozemku p.č. 1546, jehož je vlastníkem a to z plochy
k rekreaci na zastavitelnou plochu.
Usnesení č. 15 – Zastupitelé berou žádost na vědomí, v případě, že obec bude aktualizovat ÚP, bude
tato žádost konzultována se stavebním úřadem.
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Vizualizaci RD na parcele č. 1632
Mgr. Michal Knecht, zástupce pana Čtveráka, který by chtěl postavit RD na parcele č. 1632 v k.ú. Březina,
zaslal situační výkres a vizualizaci RD pana Čtveráka.
Usnesení č. 16 - Zastupitelé berou na vědomí zaslanou vizualizaci RD.
Žádost o povolení pokácení stromu
Pan Miroslav Kroupa zaslal žádost o povolení pokácení proschlého stromu na vlastním pozemku. Místním
šetřením byl zjištěn stav stromu – strom je proschlý z více jak poloviny, rozlomený, žádost byla schválena.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 - Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Kroupy a schvalují ji. Ukládají starostce
vypracovat rozhodnutí o povolení pokácení.
KrÚ JMK zaslal informaci o poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Jihomoravského
kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů. Výše příspěvku pro
každou obec vychází z částky 1 250,- Kč na 1 obyvatele obce, pro obec Březina byl zaslán tento příspěvek
ve výši 401 250,- Kč.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, zaslal Závazné stanovisko pro záměr stavby vrtané studny –
souhlas s realizací stavby na pozemku p.č. 775/1 v k.ú. Březina, vlastníkem pozemku je paní Miklášová.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, zaslal oznámení – zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu –
provedení průzkumu hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 375/1 v k.ú. Březina u Tišnova, vlastníkem
pozemku je pan Martin Přichystal a paní Lenka Přichystalová.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce rekreační
chaty a nepropustné jímky na vyvážení na pozemku p.č. 513 a 514 v k.ú. Březina u Tišnova, vlastníkem je
paní Wittgruberová, dne 10.9.2020.
Usnesení č. 18 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci.
8. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.35.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 16.9.2020 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 2.9.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
- Metoděj Pánek, člen zastupitelstva

-5-

-6-

