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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.

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozpočtové opatření
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas
( Vodárenská akciová společnost, a.s. – přípojka pro domy č.ev 10E, 11E, 12E )
5. Seznámení s vizualizací novostavby restaurace
6. Korespondence - různé
7. Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
1. Starostka předložila ke schválení program zasedání.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 – Zastupitelé schvalují předložený program zasedání .
Starostka dále navrhla jako ověřovatele zápisu paní Lucii Borkovcovou a pana Richarda Polnického.
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu paní Lucii Borkovcovou
a pana Richarda Polnického.

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- rozpracován projekt – rekonstrukce restaurace a sálu – úkol trvá
- pergola a dlažba – úkol trvá
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- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – zaměřeno plynové a vodovodní vedení– úkol trvá
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Rozpočtové opatření
K projednání bylo předloženo rozpočtové opatření č.13. Opatření bylo schváleno starostkou na základě
Pověření starostky schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření schválené starostkou.
4. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas ( Vodárenská akciová
společnost, a.s. – přípojka pro domy č.ev 10E, 11E, 12E )
Vodárenská akciová společnost, a.s. zaslala žádost o vyjádření k projektové dokumentaci vodovodní
přípojky pro domy č.ev. 10 E, 11 E, 12 E, investor je Ing. Ivo Vaněk. Stavbou budou dotčeny parcely KN
k.ú. Březina u Tišnova. Pro přívod k domům bude využito stávající vodovodní potrubí, které bude odpojeno
od fakturačního vodoměru pro rekreační areál Brněnka.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí žádost VaS, a.s. a nemají žádné připomínky k projektové
dokumentaci. Ve vyjádření bude poznámka, že komunikace po dokončení vodovodních přípojek bude
uvedena do původního stavu.
5. Seznámení s vizualizací novostavby restaurace
Starostka předložila k nahlédnutí vizualizaci novostavby restaurace . Rozpočet k projektu činí cca 23 500
000,- Kč . Byla oslovena Komerční banka , za jakých podmínek by byla možnost poskytnutí úvěru ve výši
19 000 000 ,- Kč. Při výši úvěru 19 000 000,- Kč, splatnost úvěru 19 let , z toho 2 roky čerpání na výstavbu
tzn. 17 let splácení , tj. 204 splátek při FIX ÚS 1,5% po 105 759,- Kč.
Paní Borkovcová nechala hlasovat, jestli obec bude tuto novostavbu realizovat a jestli má zajistit
vypracování projektu potřebného pro stavebnímu povolení..
Pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé schvalují realizaci novostavby restaurace. Ukládají paní Borkovcové
zajistit vypracování projektu pro stavební povolení.
6. Korespondence – různé
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, zaslal oznámení o zahájení společného územního stavebního řízení
– kopaná studna na pozemku p.č. 423/3 v k.ú.Březina u Tišnova, majitelé pozemku Ing. Antonín Staněk a
Ing. Jana Staňková. Termín dokončení stavby je stanoven do 31.12.2021.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, zaslal oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu k
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 691 v k.ú. Březina u Tišnova, majitelem
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pozemku je pan Roman Schneeweiss.
Usnesení č.7 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci.
Starostka přivítala občany a zástupce pana Čtveráka, stavebníka rodinného domu, kteří přišli na společné
jednání k otázce příjezdové cesty na stavbu. Zástupce stavebníka zodpověděl dotazy občanů - stavba je v
souladu s Územním plánem při zachování ochranného pásma el. vedení. Začátek stavby je plánován na rok
2021. Příjezdová cesta je domluvena přes areál místního ZD. Přeložení sloupů VN do země bude hradit na
své náklady stavebník za umožnění příjezdu přes areál ZD.
Usnesení č. 8 - Zastupitelé berou na vědomí jednání zástupce stavebníka pana Čtveráka s občany.
Pan Kostelecký upozornil na nutnost jmenovat nového lesního hospodáře a pracovníka, který bude
zabezpečovat těžbu dříví z obecních lesů. Pan Polniocký navrhl vypsat výběrové řízení. Bude projednáno na
příštím zasedání.
Starostka upozornila na potřebu výměny dopravního zrcadla u MKM , které je nevyhovující – v zimě se
zamlžuje a znemožňuje bezpečné vyjíždění aut na hlavní silnici. Do příštího zasedání zjistí možnosti
výměny.
Firma pana Šarapatky byla oslovena, aby provedla kontrolu zdravotního stavu obecních líp, vrby u mostku a
topolu u mlýna a zajistila případný ořez těchto dřevin.
Usnesení č. 9 - Zastupitelé berou na vědomí bod různé.

7. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.15.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 11.11.2020 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 25.10.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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