O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 02 / 2020
ze dne 26.2.2020

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Přítomni:

Hana Obršlíková, Vít Šnévajs, Lucie Borkovcová, Metoděj Pánek, Jiří Kostelecký,

Omluven: Richard Polnický,
Hosté:

dle prezenční listiny

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

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Příprava rozpočtu obce na rok 2020
Nákup traktoru
Korespondence - různé
Diskuze - závěr

******************************************************************************
Začátek zasedání v 18.00 hod.
1. Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu

Starostka předložila ke schválení program zasedání, který doplnila o schválení Inventarizační zprávy v bodě
č. 3.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 1 – Zastupitelé schvalují předložený a doplněný program zasedání .

Starostka dále navrhla jako ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého a pana Metoděje Pánka

Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého
a pana Metodějě Pánka
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2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- podepsaná směnná smlouva s panem Balákem
- nájemní smlouva – internet na hasičce – nebyly předloženy podklady – úkol trvá
- rozpracován projekt – rekonstrukce restaurace a sálu, bude prezentováno na setkání občanů se zastupiteli
- výroba stánku zahájena – k dodání v dubnu
- změřeny rozměry k plůtku okolo kříže, dodány výrobci – předpokládaná cena 45 000,- Kč
- zajištění školení lesních pracovníků – úkol trvá
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání.

3. Příprava rozpočtu
Dodány podklady k přípravě návrhu rozpočtu, doplnění o různé položky ( nákup traktoru, projektoru … ),
po zapracování položek do návrhu bude tento vyvěšen na úřední desku.
Dále byl předložen návrh střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí nutnost doplnění návrhu rozpočtu a návrh střednědobého
výhledu na roky 2021 - 2023. Ukládají paní Klubalové doplnit návrh rozpočtu a tento opravený
návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu vyvěsit na úřední desku.
Schválení Inventarizační zprávy
K projednání a schválení byla předložena Inventarizační zpráva obce Březina za rok 2019. Inventarizace
majetku obce i SDH proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a předány inventarizační komisi,
inventarizační soupisy byly ověřeny a porovnány se skutečností dle plánu inventur. Nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí a schvalují Inventarizační zprávu.

3. Nákup traktoru
Vzhledem ke zhoršujícímu se technickému stavu obecního traktoru, který je využíván především k práci
v lese, se zastupitelé dohodli na nákupu jiného traktoru.
Pan Paraska, který s traktorem bude jezdit, se seznámil s technickým stavem traktoru, provedl zkušební
jízdu a doporučil nákup.
Ke schválení byla předložena kupní smlouva na nákup traktoru. Předmětem smlouvy je nákup užívaného
traktoru značky ZETOR 7245, rok výroby 1985, za dohodnutou cenu 300 000,- Kč .
Podmínkou prodeje je bezprostředně po podpisu smlouvy zřídit pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem motorového vozidla
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 6– Zastupitelé schvalují kupní smlouvu na nákup použitého traktoru ZETOR 7245 za
dohodnutou cenu 300 000,- Kč. Ukládají starostce bezprostředně po podpisu smlouvy zřídit pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
5. Korespondence – různé
Firma Wimětal & Partneři, advokátní kancelář, s.r.o. zaslala návrh smlouvy o poskytování právních služeb.
Služby budou poskytovány na základě právní porady, osobní i telefonické konzultace, právní stanoviska či
rozbory, účast na jednání ve věci, zpracování právních dokumentů apod. za časovou smluvní odměnu ve
výši 1 750,- Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování služeb dle smlouvy na základě vystavené faktury.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.7 – Zastupitelé schvalují smlouvu o poskytování právních služeb firmou Wimětal &
Partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Přehled plánovaných kulturních akcí :
Karneval pro děti – 29.2.2020
Setkání seniorů – 7.11.2020 ( bude podána žádost o dotaci – šití krojů …)
Veřejná zkouška kapely RAPELA – 3.4.2020. Pan Kostelecký navrhl finanční dar ve výši 3 000,- Kč na
zajištění této kulturní akce
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č.8 – Zastupitelé schvalují žádost pana Kosteleckého na finanční dar na kulturní akci ve
výši 3 000,- Kč.

Místostarosta navrhl nákup projektoru, který bude používán při různých akcích a prezentacích.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 – Zastupitelé schvalují nákup projektoru. Ukládají místostarostovi nákup zajistit.

Nebezpečný pes pana Bobra , který byl při odchytu Policií ČR a následném transportu do útulku nuceně
uspán veterinářem, tomuto zákroku podlehl. Ze strany obce, jako opatrovníka, bude panu Bobrovi udělen
zákaz chovu velkých a bojových plemen a současně bude podán návrh na soudní řízení k rozšíření omezení
svéprávnosti ve věci vlastnictví psů.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé berou na vědomí odchyt a transport nebezpečného psa. Ukládají starostce
sdělit panu Bobrovi zákaz chovu velkých a bojových plemen a podat návrh na soudní řízení
k rozšíření omezení svéprávnosti pana Bobra.
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Na základě jednání a doporučení Odboru územního plánování MěÚ Tišnov zastupitelé nesouhlasí s návrhy
na změnu Územního plánu obce, které podali Ing. Navrátil a Ing. Studený.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11 – Zastupitelé nesouhlasí s návrhy na změnu Územního plánu obce.
Firma JICOM bude provádět opravu veřejného osvětlení – výměna světla a oprava jističů.
MěÚ Tišnov , Odbor životního prostředí, zaslal Rozhodnutí – souhlas k záměru „provedení průzkumného
hydrologického vrtu na pozemku p.č. 616 v k.ú. Březina u Tišnova“.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. zaslala novou pojistnou smlouvu pojištění členů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu. Počátek pojištění je od
1.3.2020 , celkové roční pojištění je ve výši 3 550,- Kč.
Paní Hanáková se dotázala, jak se bude řešit odtokový kanál za jejím domem. Místostarosta ji odpověděl, že
tato otázka bude řešena s majitelem pozemku, na kterém se odtokový kanál nachází.
Nutná oprava cesty na Brněnku – osloven pan Martinka, který vypracuje cenovou nabídku opravy.
K přípravě pozemku pod stánek na hřišti bude vyhlášena brigáda ve spolupráci s hasiči – zajistí pan
Kostelecký
Usnesení č. 12 – Zastupitelé berou na vědomí bod korespondenci a různé.

6. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.10.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 25.3.2020 nebo dle potřeby.

V Březině dne: 27.2.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Metoděj Pánek, člen zastupitelstva
- Jiří Kostelecký, člen zastupitelstva
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