O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 02 / 2021
ze dne 17.2.2021

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

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

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
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Příprava žádostí o dotace
Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Schválení Inventarizační zprávy za rok 2020
Korespondence - různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
Na úvod zastupitelé uctili minutou ticha památku bývalého starosty a zastupitele pana Metoděje
Pánka, který zemřel náhle dne 2.2.2021.
Starostka mimo program přivítala zástupce obce Vohančice.
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.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého
a pana Richarda Polnického.

-1-

2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- vypracováno rozhodnutí o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les
- žadatel o povolení pokácení stromů na obecním pozemku byl seznámen s výsledkem odborného posouzení
stavu předmětných stromů
- řešení odtokového kanálu za domem paní Hanákové – úkol trvá
- rekonstrukce restaurace – úkol trvá
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání

3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Starostka seznámila zastupitele se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2020.
Dne 11.2.2021 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 pracovnicí KrÚ JMK,
odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu hospodaření obcí, Mgr. Veronikou Rychlou ve funkci
kontrolora pověřeného řízením přezkoumání a Ing. Pavlou Maškovou a paní Helenou Slámovou 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 26.8.2020 a na
základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření obce.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření obce Březina za rok 2020 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 2020. Návrh Závěrečného účtu bude vyvěšen
zároveň s návrhem rozpočtu obce.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Březina za rok 2020 „bez výhrad“.
4. Příprava žádostí o dotace
Starostka seznámila zastupitele s přípravami žádostí o dotace . Obec bude Krajský úřad JMK žádat o dotace
na výchovný ořez stromů ( cca 14 stromů na území obce ), na rekonstrukci cyklotrasy v úseku křížek od
Heroltic směrem na Tišnov , na zbudování podia v areálu u splavu, které bude sloužit jak pro kulturní tak i
sportovní akce a na podporu venkovských prodejen. Žádosti o dotace jsou konzultovány s DSO Tišnovsko.
Usnesení č.5 – Zastupitelé berou na vědomí přípravy žádostí o dotace.
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
Paní Borkovcová předložila návrh rozpočtuobce na rok 2021. Některé paragrafy bylo potřeba upravit. Po
úpravě bude návrh vyvěšen na úřední desku obce v písemné i elektronické podobě – zajistí paní Klubalová.
Dále předložila návrh na střednědobý výhled na roky 2022 – 2024. I tento návrh bude vyvěšen na úřední
desku.
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Usnesení č. 6 – Zastupitelé berou na vědomí pžedložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 a návrh
střednědobého výhledu na roky 2022 – 2024. Ukládají paní Klubalové provést úpravu návrhu
rozpočtu a poté tento návrh vyvěsit na úřední desku. Zároveň vyvěsit i návrh střednědobého výhledu.

6. Schválení Inventarizační zprávy
K projednání a schválení byla předložena Inventarizační zpráva obce Březina za rok 2020. Inventarizace
majetku obce i MHJ HS Březina proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a předány inventarizační
komisi. Inventurní soupisy byly ověřeny a porovnány se skutečností dle plánu inventur. Nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva byla předložena starostce dne 31.1.2021. Inventarizační
zpráva bude součástí Účetní závěrky obce za rok 2020.
.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé berou na vědomí předloženou Inventarizační zprávu a schvalují ji.
7. Korespondence - různé
Starostka přivítala na zasedání zástupce obce Vohančice, kteří seznámili zastupitele s plánovaným rozvojem
jejich obce. Součástí plánovaných akcí je i spolupráce s obcí Březina – cyklotrasa, směna částí obecních
lesů, vybudování spojnice okolních obcí apod. Zaměření části obecních lesů , které budou směněny za
účelem vybudování přístupové cesty, proběhne za účasti pana Kosteleckého. Náklady na zaměření bude
hradit obec Vohančice.
Usnesení č.8 - Zastupitelé berou na vědomí jednání se zástupci obce Vohančice.
Pan Burda žádá zastupitele o souhlas s umístěním reklamní tabule u silnice při vjezdu do obce.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 – Zastupitelé schvalují žádost pana Burdy na umístění reklamní tabule.

Z důvodů pokračující koronavirové krize navrhla starostka prominutí nájmu pro pronajímatele kadeřnictví a
restaurace po dobu trvání krize.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé schvalují prominutí pronájmu pro kadeřnictví a restaurace po dobu
trvání krize.
Pan Doležal žádá o odkup části obecního pozemku . Vzhledem ke skutečnosti, že neuvedl konkrétní účel
žádosti o prodej, bude pozván na příští zasedání k dořešení .
MěÚ Tišnov, Odbor stavebního úřadu, zaslal pozvánky k závěrečné prohlídce a kolaudaci rodinných domů –
Majtánovi, Staňkovi, Habánovi.
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Usnesení č.11 – Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci.

8. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.25.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 17.3.2021 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 22.2.2021
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Jiří Kostelecký, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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