O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 08 / 2020
ze dne 9.12.2020

Z Á P I S Z09.04.2003
JEDNÁNÍ
Přítomni:

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

Omluven : Metoděj Pánek
Hosté:
******************************************************************************
Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozpočtová opatření
Schválení ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA
Jmenování a schválení inventarizační komise, plán inventarizace
Schválení DPP – práce v lese ( p. Kostelecký )
Schválení příspěvku KORDIS za nadstandard pro rok 2021
Schválení členského příspěvku DSO Tišnovsko
Schválení přílohy smlouvy na odvoz odpadu pro rok 2021 - KTS
Schválení smlouvy – zimní údržba komunikací
Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci pro projektPředcházení vzniku odpadu
na Tišnovsku ( kompostéry )
12. Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci pro projekt Rozšíření systému pro oddělený sběr
odpadů na Tišnovsku ( barevné popelnice )
13. Schválení požadavků a podmínek na výběrové řízení – obsazení pozice správce
obecních lesů
14. Výsledek žádosti o dotaci na hospodaření v lese
15. Korespondence – různé
16. Diskuze - závěr

Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

******************************************************************************
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 pana Jiřího Kosteleckého a pana Richarda Polnického.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého
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
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Rozpočtová opatření
K projednání byla předložena rozpočtová opatření č.16 – 20. Tato opatření byla schválena starostkou
na základě Pověření starostky schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí schválená rozpočtová opatření .
4. Schválení ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA
Vzhledem ke skutečnosti, že obec nemá schválený rozpočet na rok 2021, bude účtovat do schválení
rozpočtu dle ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA. Paní Klubalová předložila ke schválení Pravidla
rozpočtového provizoria na rok 2021 – viz příloha
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5– Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021 dle
Pravidel rozpočtového provizoria stanovených ve schválené směrnici ke zpracování rozpočtového
provizoria. Ukládají paní Klubalové vyvěsit Pravidla na úřední desku.
4. Jmenování a schválení inventarizační komise, plán inventarizace
K provedení inventarizace majetku obce za rok 2020 navrhla starostka tyto členy zastupitelstva jako
inventarizační komisi:
Předseda – Vít Šnévajs
Členové – Lucie Borkovcová, Jiří Kostelecký
Členové inventarizační komise se zúčastní školení k seznámení s inventarizační vyhláškou a průběhem
inventarizace majetku, které se uskuteční ihned po ukončení zasedání zastupitelstva dne 9.12.2020.
Majetek obce, který používají hasiči, bude inventarizován za přítomnosti jejich zástupce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé berou na vědomí návrh starostky na složení inventarizační komise a
schvalují ho.
Dále starostka předložila ke schválení Plán inventur za rok 2020. Inventarizace proběhne v období od
2.1.2021 do 31.1.2021. Veškeré inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu zpracování účetní
závěrky – do 31.12.2020. Inventarizační zpráva za rok 2020 musí být zpracována do 31.1.2021. Předseda
inventarizační komise ji k tomuto datu předloží starostce.
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Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé schvalují Plán inventarizace majetku obce za rok 2020.
6. Schválení DPP – práce v lese ( p. Kostelecký )
Zastupitel p. Kostelecký chodí v případě potřeby brigádně pomáhat do obecního lesa – sázení stromků,
těžba a rozvoz dřeva, opravy oplocenek apod. Starostka navrhla uzavřít dohodu o provedení práce. Odměnu
za provedenou práci navrhla ve výši 150 ,- Kč / hod čistý příjem. O uzavření dohody o provedení práce a o
výši odměny nechala hlasovat.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8 – Zastupitelé schvalují uzavření dohody o provedení práce a výši odměny panu
Kosteleckému.
7. Schválení příspěvku KORDIS za nadstandard pro rok 2021
KORDIS JMK, a.s. zaslal ke schválení vyčíslení Nadstandardu autobusových spojů na rok 2021 ve výši
28 751,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.9 – Zastupitelé schvalují příspěvek firmě KORDIS JMK, a.s. na nadstandard
autobusových spojů pro rok 2021 ve výši 28 751,- Kč.
8. Schválení členského příspěvku DSO Tišnovsko
DSO Tišnovsko zaslal tabulku výpočtu členského příspěvku pro DSO Tišnovsko, dle počtu obyvatel na rok
2021 jako podklad pro rozpočet obce pro rok 2021. Pro obec Březina vychází příspěvek ve výši 12 840,- Kč.
Usnesení č.10 - Zastupitelé schvalují příspěvek pro DSO Tišnovsko na rok 2021 ve výši 12 840,- Kč.
9. Schválení přílohy smlouvy na odvoz odpadu pro rok 2021 – KTS
Firma KTS Ekologie, s.r.o. zaslala cenovou přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 29/13 o svozu a odstranění odpadu
pro rok 2021. Celkové výdaje za svoz komodit činí 417 990,50 Kč.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé schvalují Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 29/13 od firmy KTS Ekologie.
10. Schválení smlouvy – zimní údržba komunikací
Zimní údržbu místních komunikací bude v sezoně 2020 – 2021 provádět pan Daněk. Starostka seznámila
zastupitelem s návrhem smlouvy na údržbu místních komunikací . Předmětem smlouvy je prohrnování
sněhu a udržování průjezdnosti a sjízdnosti komunikací v obci. Seznam komunikací je uveden ve smlouvě.
Údržba bude provedena na telefonickou výzvu od starostky. Počet pracovních hodin bude proplácen
v dohodnuté částce 800,- Kč/hod na základě odsouhlasení obou stran po ukončení zimní sezony na základě
vystavené faktury. Pan Daněk s podmínkami souhlasí.
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Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12 – Zastupitelé schvalují návrh smlouvy na zimní údržbu místních komunikací.
Ukládají starostce zajistit podpis smlouvy od pana Daňka.
11. Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci pro projekt Předcházení vzniku odpadu na Tišnovsku
(kompostéry )
Řídící orgán SFŽP informoval o přidělení dotace společného projektu svazku obcí DSO Tišnovsko s názvem
„Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“, pracovní název „kompostéry“. Celková výše projektu činí
částku: 6 443 976,- Kč. Realizace se uskuteční v roce 2021 .
Usnesení č. 13 – Zastupitelé berou na vědomí přidělení dotace projektu „Předcházení vzniku odpadu
na Tišnovsku ( kompostéry ).
12. Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci pro projekt Rozšíření systému pro oddělený sběr odpadů
na Tišnovsku ( barevné popelnice )
Řídící orgán OPŽP na svém 62. jednání doporučil financování zadaných projektů . Tímto bylo potvrzeno,
že žádané velkoobjemové kontejnery či barevné plastové nádoby ( papír, sklo, olej atd.) budou díky tomuto
projektu svazku do obce dodány , předpokládaný termín začátkem léta 2021.
Usnesení č. 14 – Zastupitelé berou na vědomí výsledek žádosti o dotaci na projekt rozšíření systému
pro oddělený sběr odpadů na Tišnovsku.
13. Schválení požadavků a podmínek na výběrové řízení – obsazení pozice správce obecních lesů
Z důvodu chybějícího správce obecních lesů vyhlašuje obec Březina výběrové řízení na tuto funkci.
Požadavky na uchazeče – praxe v lesním hospodářství, praxe s dotačním řízením, flexibilita, odolnost proti
stresu. Přihláška musí obsahovat identifikaci žadatele, profesní životopis, požadovanou odměnu za výkon
funkce v sazbě Kč na 1 ha lesního pozemku a rok.
Písemnou přihlášku v zalepené obálce se značkou „Výběrové řízení správce lesa – NEOTVÍRAT“ doručit
na adresu obecního úřadu ve lhůtě do 31.1.2021.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 15 - Zastupitelé schvalují požadavky a podmínky výběrového řízení na výkon správce
obecních lesů.
14. Výsledek žádosti o dotaci na hospodaření v lese
KrÚ JMK na základě Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti poskytl obci finanční příspěvek ve výši 7 280,- Kč na obnovu , zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku. Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
zemědělství.
KeÚ JMK v souladu se Zásadami, kterými stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na
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zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 poskytl obci finanční příspěvek ve výši
108 600,- Kč . Finanční příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.
Usnesení č.16 – Zastupitelé berou na vědomí poskytnuté finanční příspěvky ze státního rozpočtu,
kapitoly Ministerstva zemědělství.

15. Korespondence – různé
Pan Švábenský, nájemce místní restaurace požádal o prominutí nájmu za měsíce nucené uzávěrky z důvodů
koronavirových nařízení.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 17 – Zastupitelé schvalují prominutí nájmu panu Šváíbenskému za měsíce nucené
uzávěrky z důvodu koronavirových nařízení.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Společné povolení – kopaná studna na pozemku p.č. 423/3
v k.ú. Březina u Tišnova, včetně povolení k odběru podzemních vod.
MěÚ Tišnov, odbor stavebního řádu, zaslal Společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru – umístění stavby a provedení ohlášeného stavebního záměru – „Rodinný
dům, vodovodní a kanalizační přípojky, jímky se vsakem na dešťové vody a oplocení“ na pozemku p.č.
375/1 a 376 v k.ú. Březina u Tišnova.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Kolaudační souhlas – prodloužení tlakové kanalizace na
pozemcích p.č. 423/3, 423/4, 1924 v k.ú. Březina u Tišnova.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Oznámení vodoprávního řízení ve věci souhlasu dle
ustanovení §17 vodního zákona – 2 vrty pro tepelné čerpadlo, p.č. 23 v k.ú. Březina u Tišnova.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Oznámení – zahájení společného územního a stavebního
řízení – vrtaná studna na pozemku p.č. 828 v k.ú. Březina u Tišnova, včetně povolení k odběru podzemních
vod.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Rozhodnutí – výrokovou část – schválení Manipulačního
řádu pro jez, náhon a vodní elektrárnu na vodním toku Svratka.
KTS Ekologie, a.s. zaslala nabídku na bezplatné odebrání libovolného množství kompostu ve Veverských
Knínicích. Doprava vlastní nebo lze zajistit na objednávku.
MěÚ Tišnov, odbor stavebního řádu, zaslal Oznámení zahájení územního řízení – Intenzifikace a rozšíření
ČOV Tišnov – Březina.
MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, zaslal Rozhodnutí – souhlas k záměru „provedení průzkumného
hydrologického vrtu na pozemku p.č. 691 v k.ú. Březina u Tišnova.
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Usnesení č. 17– Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci.
16. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 18.45.hod.
Poděkovala všem zastupitelům za dosavadní práci a popřála do nového roku hodně osobních a pracovních
úspěchů a hlavně zdraví.

V Březině dne: 14.12.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Jiří Kostelecký, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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