O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 01 / 2021
ze dne 27.1.2021

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

Hana Obršlíková, Vít Šnévajs,Lucie Borkovcová, Richard Polnický,

Omluven: Metoděj Pánek, Jiří Kostelecký
Hosté:

Petr Slavíček, zástupce MHJ HS Březina

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

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozpočtová opatření
Schválení příspěvku na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD – p. Čtverák
Korespondence – různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
Starostka přivítala přítomné zastupitele, popřála jim hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
v novém roce.
1. Starostka předložila ke schválení program zasedání.
Pro 4, 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 4, 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
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- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – úkol trvá
- probíhá inventarizace majetku obce Březina za rok 2020
- výběrové řízení na obsazení pozice správce obecních lesů – úkol trvá
- opravena oplocenka v obecním lese, zaslaná objednávka na sazenice lesních stromků
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých jednání.
3. Rozpočtová opatření
Předložena rozpočtová opatření č. 21 – 24 za rok 2020. Opatření schválila starostka na základě Pověření
starostky schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 21 – 24 za rok 2020.

4. Schválení příspěvku na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko
SVaK zaslal žádost o odsouhlasení příspěvku na činnost Svazku na rok 2021 ve výši 5 600,- Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé schvalují příspěvek na činnost Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko na
rok 2021 ve výši 5 600,- Kč.

5. Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
Pan Švihálek zaslal žádost o povolení pokácení smrku rostoucího na vlastním pozemku .
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Švihálka o pokácení 1 smrku na vlastním
pozemku a schvalují ji. Ukládají starostce vypracovat rozhodnutí.
Zároveň žádal o povolení pokácení 2 ks dubů rostoucích na obecním pozemku v bezprostřední blízkosti
jeho nemovitosti. Tyto stromy byly posouzeny odbornou firmou na místě samém s výrokem, že není potřeba
stromy pokácet, pouze provést bezpečnostní řezy a lokální redukci větví v blízkosti nemovitosti.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Švihálka o povolení pokácení 2 ks dubů na
obecním pozemku v blízkosti jeho nemovitosti. Dle odborného posouzení není nutné stromy pokácet.
Zastupitelé ukládají starostce s tímto výsledkem seznámit žadatele.
6. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci RD – p. Čtverák
Mgr. Michal Knecht, zástupce stavebníka pana Čtveráka, zaslal k projednání projektovou dokumentaci
stavby RD pana Čtveráka. Žádá zastupitele o vyjádření k této dokumentaci. Zastupitelé k dokumentaci
nemají připomínek.
Usnesení č. 7– Zastupitelé nemají připomínky k předložené projektové dokumentaci ke stavbě RD
pana Čtveráka.
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7. Korespondence – různé
Pan Slavíček, starosta MHJ HS Březina, přinesl žádost na finanční dar z rozpočtu obce na podporu
hasičského sportu mládeže pro rok 2021 – ve výši 20 000,- Kč. Jedná se o každoroční příspěvek na zajištění
dopravy, startovného, zajištění provozu závodního čerpadla a dalších výdajů spojených s tréninkem a účastí
na hasičských závodech mládeže.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.8 – Zastupitelé schvalují finanční dar pro MHJ HS Březina ve výši 20 000,- Kč.
Dále podal návrh na příspěvek z rozpočtu obce Březina na kulturní a sportovní akce hasičského sboru
pořádané v obci Březina na rok 2021 v celkové výši 20 000,- Kč. Jedná se o příspěvek na Masopust ve výši
5 000,- Kč, příspěvek na ceny „O pohár starostky obce“ v rámci LM – 5 000,- Kč, příspěvek na Václavské
hody – 5 000,- Kč a ostatní kulturní a sportovní akce – 5 000.- Kč. Na jednotlivé akce bude podána vždy
žádost.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 – Zastupitelé schvalují příspěvky z rozpočtu obce na kulturní a sportovní akce
hasičského sboru v roce 2021 v celkové výši 20 000,- Kč.
E.ON Distribuce, a.s. zaslal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM001030055344/002–ZAME – pozemek p.č. 823, 824 v k.ú. Březina u Tišnova – stavba rozšíření sítě NNK
– věcné břemeno je zřízeno úplatně a to jednorázovou náhradou v celkové výši 1 500,- Kč.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM –
001030055344/002-ZAME.
Firma YCNet s.r.o. zaslala opravenou Nájemní smlouvu č. 1/2021 – opraven bod VI. písmeno d), datum
splatnosti 31.1. oproti původnímu datu 31.12.
Pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé berou na vědomí opravenou Nájemní smlouvu s firmou YCNet s.r.o. a
schvalují ji.
Z důvodu zhoršené epidemiologické situace Oblastní charita Tišnov zaslala pokyny k průběhu Tříkrálové
sbírky v roce 2021, kdy se koledníci nemohli setkat s občany. V obci byla dne 9.1.2021 umístěna v budově
OÚ pokladnička . Dále byly vyvěšeny plakátky s instrukcemi a čísly účtů, kam mohli občané zasílat své
příspěvky.

MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu –
provedení průzkumného hydrogeologického o vrtu na pozemku p.č. 616 v k.ú. Březina u Tišnova.
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MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Společné povolení – vrtaná studna s přívodem vody na
pozemku p.č. 375/1 v k.ú. Březina u Tišnova včetně povolení k odběru podzemních vod – vlastníci pan
Martin Přichystal a paní Lenka Přichystalová.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Veřejnou vyhlášku – Opatření obecné povahy - na návrh
vlastníka vodního zdrojhe TOS Kuřim – na změnu seznamu vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a
změny ochranných pásem vodních zdrojů.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Územní souhlas s umístěním stavby – Vodovodní přípojka,
přípojka NN a jímka na odpadní vody pro budoucí novostavbu RD – pan Čtverák.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Souhlas se změnou v užívání stavby – rekreační objekt č.ev.
260 – Ing. Rostislav Vídenka, Ph.D. Rekreační objekt bude nově užíván jako rodinný dům, přiděleno č.p.
119.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Souhlas s odstraněním stavby – Stodola v obci Březina u RD
č.p. 7.
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního řádu, zaslal Rozhodnutí – územní rozhodnutí o umístění stavby
„Intenzifikace a rozšíření ČOV Tišnov – Březina“

Usnesení č. 12 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci a bod různé.
8. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.45 hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 17.2.2021 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 5.2.2021
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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