O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 03 / 2020
ze dne 20.5.2020

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

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

Omluvena: Lucie Borkovcová
Hosté:

dle prezenční listiny

******************************************************************************
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019 a účetní závěrky
Schválení smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování
sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020
Seznámení s výsledkem Zprávy o auditu operace – Protipovodňová opatření obce Březina
( rozhlas )
Záměr obce – prodej obecního traktoru Zetor
Korespondence - různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.

1. Starostka předložila ke schválení program zasedání.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Starostka dále navrhla jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého a pana Richarda Polnického.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 – Zastupitelé schvalují předložený program a návrh starostky na ověřovatele zápisu
pana Jiřího Kosteleckého a pana Richarda Polnického.
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2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- rozpracován projekt – rekonstrukce restaurace a sálu – úkol trvá
- stánek dodán, usazen
- vyvěšen návrh rozpočtu obce, střednědobý výhled rozpočtu a návrh Závěrečného účtu na úřední desku i
v elektronické podobě
- nakoupen traktor, pojištění sjednáno, pořízen projektor
- panu Bobrovi byl udělen zákaz chovu velkých a bojových plemen, podán návrh na soudní řízení k rozšíření
omezení svéprávnosti
- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – úkol trvá
Usnesení č. 2 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku v písemné i v elektronické podobě k nahlédnutí ode dne
9.3.2020. V době nouzového stavu bylo v návrhu rozpočtu nutné udělat změny – byly poskytnuty dotace na
hospodaření v lesích, dotace na likvidaci kůrovcové kalamity, byly nakoupeny vitamíny pro seniory,
dávkovače na dezinfekci a dezinfekce rukou . K upravenému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny připomínky,
starostka nechala hlasovat o schválení rozpočtu hlasovat.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3 – Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný
s rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 5 87 000,- Kč.
Dále byl předložen ke schválení střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé schvalují střednědobý výhled na roky 2021 – 2023.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Starostka seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2019.
Dne 3.3.2020 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 pracovnicí KrÚ JMK,
odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu hospodaření obcí, paní Evou Sedláčkovou ve funkci
kontrolora pověřeného řízením přezkoumání a paní Helenou Slámovou a Ing. Eliškou Krýsovou ve funkci
kontrolorů na žádost obce a v souladu se zákonem. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla
vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo dne 16.12.2019 a
na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2019 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Tato Zpráva je součástí Závěrečného účtu obce Březina za rok 2019.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Březina za rok 2019 „bez výhrad“.
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5. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2019 a Účetní závěrky
Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desku i v elelktronické podobě dne 20.4.2020 se všemi
povinnými přílohami. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, starostka nechala hlasovat o schválení
návrhu Závěrečného účtu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé schvalují Závěrečný účet obce Březina za rok 2019 „bez výhrad“.
Ke schválení byla předložena Účetní závěrka za rok 2019.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé schvalují Účetní závěrku obce za rok 2019.
6. Schválení Smlouvy o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020
Spolufinancováním sociálních služeb se pro účely této smlouvy rozumí úhrada příspěvku schváleného
zastupitelstvem příslušné obce správního obvodu ORP Tišnov na stanovený účet města Tišnova, realizace
dotačního řízení ve věci spolufinancování soc. služeb. Výše příspěvku byly stanovena městemTišnov na
částku 22 205,- Kč –viz příloha.Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od 1.1.2020 do
31.12.2020.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o příspěvku a zajištění dotačního řízení ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Tišnov pro rok 2020. Ukládají starostce podepsat
Smlouvu.
7. Seznámení s výsledkem Zprávy o auditu operace – Protipovodňová opatření obce Březina
( rozhlas )
V souladu s plánem auditů na rok 2020 pro OP Životní prostředí s pověřením číslo 048/20 k provedení
auditu číslo OPŽP /2020/O/008 byl auditory odboru 52 – Auditní orgán Ministerstva financí proveden audit
operace dle § 7 odst. 2 a § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů ( zákon o finanční kontrole ), ve znění pozdějších předpisů, a článku 127 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
Příjemce dotace do způsobilých investičních výdajů zahrnul i výdaje nezpůsobilé, konkrétně „zaškolení
obsluhy na řídícím pracovišti“ v částce 3 799,- Kč. Nezpůsobilé výdaje podle auditu operace představují
nesrovnalost.
Zpráva o auditu operace byla zaslána též poskytovateli dotace, který bude zjištění dále řešit, tj. časem pošle
informace potřebné pro provedení vratky nezpůsobilých výdajů.
Usnesení č.9 – Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o auditu operace číslo OPŽP/2020/O/008 ze dne
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29.4.2020 dle §13a odst. 4 zákona o finanční kontrole „s výhradou“.
8. Záměr obce – prodej traktoru ZETOR
Z důvodů nákupu novějšího traktoru zažádala starostka o znalecký posudek na starší obecní traktor
k posouzení ekonomického hlediska provozu .
Dle znaleckého posudku ,vypracovaného JUDr. Martinem Chutným, je obecní traktor opotřeben, na konci
technického života, z ekonomického hlediska bylo doporučeno vyřadit stroj z provozu.
Obec Březina vyhlašuje záměr obce č. 1 /2020 - prodej majetku ve vlastnictví obce – kolový traktor
tov.zn. ZETOR 4911 za minimální cenu 45 000,- Kč nejvyšší nabídce.
Nabídky v uzavřených obálkách s poznámkou „NEOTVÍRAT – prodej traktoru “ mohou občané podávat do
kanceláře OÚ do 17.6.2020 do 18.00 hod.
Usnesení č.10 - Obec Březina vyhlašuje záměr č. 1 /2020 – prodej majetku ve vlastnictví obce. Jedná
se o kolový traktor tov. zn. ZETOR 4911. Zastupitelé ukládají starostce vyvěsit záměr obce na úřední
desku.
9. Korespondence - různé
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP – 20/049. Jedná se o převod pozemku p.č. 2079,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Březina u Tišnova o výměře 333 m2 z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce Březina. Hodnota v účetní evidenci je 3 330,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. BP – 20/049.

Paní Šachlová zaslala žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 530/1 za svojí chatou. Jedná se o
pozemek určený k plnění funkci lesa. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o les, zastupitelé nesouhlasí
s prodejem. Navrhnou žadatelce dlouhodobý pronájem.
Pro 0, proti 5, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 – Zastupitelé berou na vědomí žádost paní Šachlové. Nesouhlasí s prodejem obecního
pozemku. Ukládají starostce v odpovědi na žádost dotázat se na záměr žadatelky jakým způsobem
chce využít žádaný pozemek a nabídnout dlouhodobý pronájem za dohodnutých podmínek.
Z důvodů koronavirové krize navrhla starostka pozastavení platby nájmu pro pronajímatele kadeřnictví a
restaurace po dobu trvání krize – březen až květen, tj. po dobu uzavření provozu
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 13 – Zastupitelé schvalují pozastavení platby nájmu pro kadeřnictví a restauraci po dobu
3 měsíců.
Paní Violeta Slivoňová zaslala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce za ušití 300 ks
ochranných roušek ve výši 2 x 12 000,-Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14 – Zastupitelé schvalují poskytnutí finančního daru paní Violetě Slivoňové, za ušití 300
ks ochranných roušek ve výši 24 000,- Kč.
Paní Beranová, manažerka MAS Brána Vysočiny, zaslala žádost o schválení zařazení území obce do území
působnosti MAS na programové období 2021 – 2027 dle Metodického stanoviska k MPIN pro MAS.
Starostka nechala hlasovat o schválení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 – Zastupitelé schvalují zařazení území obce do území působnosti MAS Brána Vysočiny
na programové období 2021 – 2027.
Paní Früchtová přinesla stížnost na vzniklé škody na jejím majetku ( trhliny v oplocení, propad vjezdu a tím
dochází k podmáčení podezdívky ) vlivem jízdy těžkých vozidel v rámci výstavby nových domů po
komunikaci před jejím domem. Komunikace je poškozena, vyježděná a snížená na levou stranu, na které se
nachází rodinné domy.
Zastupitelé navrhli pozvat znalce v oboru silničních staveb k odbornému posouzení stavu, zjištění příčin
škod a k návrhu opatření.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Ověření zjednodušené dokumentace stavby – objekt u RD č.p.
33 – vlastníkem je Mgr. Eva Hejlová.
MěÚ Tišnov , Odbor stavebního řádu zaslal Územní souhlas s umístěním stavby Březina u T., DPNNk
Staněk, - nové kabelové vedení NN k připojení nového odběrného místa.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Rozhodnutí – schválení stavebního záměru na stavbu garáže
s domácí dílnou, včetně vnitřních rozvodů NN, splaškové a dešťové kanalizace majitelů Ing. Josefa a Ing,
Hany Majtánových.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Výzvu vyjádření k podanému odvolání – proti rozhodnutí. Jedná
se o odvolání paní Vinařické proti územnímu rozhodnutí na stavbu garáže s domácí dílnou majitelů Ing.
Josefa a Ing. Hany Majtánových.. Obec zaslala vyjádření k podanému odvolání, že stavba není v rozporu
s Územním plánem obce Březina, obec nemá námitky ke stavbě.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Společný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru –
„Přístavba a stavební úpravy rekreačního objektu – vlastníkem je paní Nikola Slámová.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Sdělení schválení dělení pozemků v k.ú. Březina u Tišnova dle
GP č. 473-34/2020 majitelů Pavla Kosmáka, Ing. Miroslava Navrátila, Mgr. Blanky Navrátilové a Ing.
Milady Svobodové.
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MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí – ve věci přístavba,
nástavba a stavební úpravy stávající rekreační chaty ev.č. 104 majitele pana Aleše Pavlíny včetně
vybudování nové nepropustné jímky splaškových vod, retenční nádrže na dešťové vody a zavsakem.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu zaslal Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu
jednání – novostavba rodinného domu majitele Petra Nováka.
MěÚ Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad zaslal Veřejnou vyhlášku – Návrh opatření obecné povahy
– stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích a Pasport dopravního značení. Místní úprava
provozu bude provedena na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích do 3
měsíců ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy z důvodu stanovení nového pasportu dopravního
značení v obci Březina.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Rozhodnutí o prodloužení platnosti nakládání s vodami MVE
Březina – společnost Armatury Kukrecht, s.r.o. – prodloužení doby platnosti povolení k nakládání
s povrchovými vodami a zachování minimálního zůstatkového průtoku řekou Svratkou pod jezem.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 765 v k.ú. Březina u Tišnova, vlastníků
Ing. Roberta a MVDr. Šárky Bursových.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 828 v k.ú. Březina u Tišnova, vlastníka
Nikoly Slámové.
Usnesení č.16 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci.

10. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.15.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 17.6.2020 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 21.5.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Jiří Kostelecký, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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