O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 03 / 2021
ze dne 17.3.2021

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

Hana Obršlíková, Vít Šnévajs, Lucie Borkovcová, Jiří Kostelecký, 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
Schválení Paktu starostů a primátorů ( Akční plán pro udržitelnou energii a klima )
Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020
Schválení Účetní závěrky za rok 2020
Korespondence - různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
1. Starostka předložila ke schválení program zasedání.
Pro 5, 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 5, 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
- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – úkol trvá
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- vyvěšen návrh rozpočtu obce, návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh Závěrečného účtu na úřední
desku i v elektronické podobě.
- vyjádření pana Doležala k žádosti o prodej obecního pozemku – úkol trvá
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Schválení Paktu starostů a primátorů ( Akční plán pro udržitelnou energii a klima )
MAS Brána Vysočiny bude zpracovávat Akční plán pro udržitelnou energii a klima, jehož účelem je zvýšení
veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie,
odolnost vůči změně klimatu apod. MAS BV bude žadatelem o dotaci na vypracování Akčního plánu.
Podmínkou žádosti je přistoupení obce k iniciativě Paktu starostů a primátorů. Vzhledem k finanční
náročnosti se obec Březina akce nezúčastní.
Pro 0, proti 5, zdržel se 0.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé neschvalují přistoupení obce Březina k iniciativě Paktu starostů a
primátorů.
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desku v písemné i v elektronické podobě k nahlédnutí ode dne
22.2.2021. K návrhu rozpočtu nebyly vzneseny připomínky, starostka nechala hlasovat o schválení
rozpočtu.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé schvalují rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet je schválený jako vyrovnaný
s rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 5 274 400,- Kč.
Dále byl předložen ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č.6 – Zastupitelé schvalují střednědobý výhled na roky 2021 – 2024.

5. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desku i v elelktronické podobě dne 22.2.2021 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. 7 – Zastupitelé schvalují Závěrečný účet obce Březina za rok 2020 „bez výhrad“.
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6. Schválení Účetní závěrky za rok 2020
Paní Klubalová předložila ke schválení Účetní závěrku za rok 2020 s povinnými přílohami.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 – Zastupitelé schvalují předloženou Účetní závěrku i s povinnými přílohami.
7. Korespondence - různé
Pan Michal Králík zaslal žádost o povolení pokácení stromu na vlastním pozemklu p.č. 408/1. Strom je
suchý, odpadávající větve jusou nebezpečné, strom je částečně napaden hnilobou. Bylo provedeno šetření na
místě samém – žádost je opodstatněná, starostka navrhla žádost schválit.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 - Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Králíka o povolení pokácení stromu na
pozemku p.č. 408/1 a schvalují ji. Ukládají paní Klubalové vypracovat rozhodnutí.
Pan Vanluong Nguyen, který má pronajatou místní prodejnu smíšeného zboží, podal žádost o dotaci
z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč, účel použití dotace – provozní náklady. Starostka vypracovala žádost
o dotaci z programu JMK – Podpora venkovského obchodu, která by pokryla 50% žádosti, zbytek by
uhradila obec ze svého rozpočtu.
Usnesení č. 10 – zastupitelé berou na vědomí žádost pana Vanluonga Nguyena a podání žádosti o
dotaci z programu JMK.

Obec Vohančice žádá o povolení pokácení stromů na pozemku obce Březina, p. č. 145/5 v k.ú. Vohančice.
Jedná se o 22 ks stromů. Důvodem kácení je oprava stávající svážnice. Stromy obec Vohančice pokácí a
dřevo z lesa odveze. Obec Vohančice žádá o o uvedení ceny za pokácené dřevo. S pokácením stromů
zastupitelstvo nesouhlasí.
Pro 0, proti 5, zdržel se 0.

Usnesení č.11 – Zastupitelé berou na vědomí žádost obce Vohančice o povolení pokácení stromů na
parcele č. 145/1, kterou vlastní obec Březina v katastru obce Vohančice. S kácením stromů na
předmětné parcele nesouhlasí. Bude řešeno v rámci širšího kontextu a úprav, např. směnou pozemku
– odloženo na příští zasedání.

Ing. Vermousek, předseda ZD Březina, podal žádost o pronájem části obecních pozemků, které ZD má
v plánu obhospodařovat. Jedná se o 11/16 pozemku p.č. 1558 – trvalý travní porost, výměra 300 m2 a o 4/9
pozemku p.č. 1573 – orná půda, výměra 3 000 m2. Oba pozemky se nachází v k.ú. Březina u Tišnova.
Usnesení č. 12 – Zastupitelé berou na vědomí žádost ZD Březina, předloženou předsedou Ing.
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Vermouskem.
Obec Březina vyhlašuje záměr obce č. 1/2021 – pronájem části obecních pozemků - 11/16 pozemku p.č.
1558 – trvalý travní porost, výměra 300 m2 a o 4/9 pozemku p.č. 1573 – orná půda, výměra 3 000 m2.
p.č. 1558 a p.č. 1573. Oba pozemky se nachází v k.ú. Březina u Tišnova.
Usnesení č. 13 – Obec Březina vyhlašuje záměr obce č. 1/2021 – pronájem části obecních pozemků
11/16 pozemku p.č. 1558 – trvalý travní porost, výměra 300 m2 a o 4/9 pozemku p.č. 1573 – orná
půda, výměra 3 000 m2. Oba pozemky se nachází v k.ú. Březina u Tišnova. Zastupitelé ukládají
starostce vyvěsit záměr na úřední desku.
Pan Frýba žádá o odkoupení části obecního pozemku p.č. 12/1. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti,
k jakému účelu bude předmětný pozemek využit – odloženo na příští zasedání.
Pan Šubert žádá o udělení souhlasu ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1389. Vzhledem ke
skutečnosti, že pozemek je dle platného Územního plánu obce mimo plochy určené pro výstavbu, souhlas
nebyl vydán.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Oznámení o zahájení společného řízení – povolení stavby –
Novostavba rodinného domu, vč. Vnitřních rozvodů NN, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace do
akumulační nádrže – stavebník pan František Čtverák.
Starostka upozornila na špatný stav hrušky na obecním pozemku před Svobodovými a na pozemku p.č. 188
– nutnost pokácení , zajistí pan Kostelecký.
Paní Vinařická si stěžovala na používání zábavné pyrotechniky, kterou sousedé ohrožovali její nemovitost.
V případě opakování této situace bude upozorněná policie.
Usnesení č. 14– Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci a bod různé.
8. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.15.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 21.4.2021 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 24.3.2021
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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