O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 06 / 2020
ze dne 16.9.2020

09.04.2003

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Přítomni:

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

Omluven: Jiří Kostelecký
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
Rozpočtové opatření
Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
( EKO – KOM)
Žádost o stanovisko k zamýšlené stavbě „Infrastruktura pro novostavbu RD na p.č. 1632
v k.ú. Březina u Tišnova“
Žádost o souhlas se stavebním záměrem Březina, rozšíření NNk, p.č. 775/1
Korespondence – různé
- Návrh na pořízení změny územního plánu
- Rozhodnutí MěÚ Tišnov Odbor dopravy a živnostenský úřad - cyklotrasa
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 pana Metoděje Pánka a pana Richarda Polnického.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu pana Metoděje Pánka a
pana Richarda Polnického.
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2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- rozpracován projekt – rekonstrukce restaurace a sálu – úkol trvá
- územní plán se prozatím měnit nebude
- zadáno zaměření vedení plynu a vodovodu – odtokový kanál u paní Hanákové – úkol trvá
- položení dlažby pod pergolu, výroba pergoly – úkol trvá
- posouzení OZV – viz dále
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých zasedání
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy , dozoru a kontroly doporučilo zaktualizovat vyhlášku č. 2/2019
– o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů , vyhlášku č. 3/2019 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a vyhlášku
č. 4/2019 – o místním poplatku ze psů. Zastupitelé uložili paní Klubalové přepracování vyhlášek .
Vyhláška č. 2/2019 byla nahrazena vyhláškou č. 1/2020, vyhláška č. 3/2019 vyhláškou č. 2/2020 a vyhláška
č. 4/0219 vyhláškou č 3/2020. Všechny vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desku a web obce.
Usnesení č. 4 – Zastupitelé berou na vědomí vypracování a vyvěšení obecně závazné vyhlášky
č . 1/2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí vypracování a vyvěšení obecně závazné vyhlášky
č . 2/2020 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Usnesení č. 6 – Zastupitelé berou na vědomí vypracování a vyvěšení obecně závazné vyhlášky
č . 3/2020 – o místním poplatku ze psů

3. Rozpočtové opatření
K projednání bylo předloženo rozpočtové opatření č.12. Opatření bylo schváleno starostkou na základě
Pověření starostky schvalováním rozpočtových opatření na volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 7 – Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření.
4. Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
( EKO – KOM )
Firma EKO – KOM zaslala ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. V původní smlouvě byla změněna svozová firma – původní SITA byla nahrazena KTS.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení č. 8 – Zastupitelé schvalují Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů.
5. Žádost o stanovisko k zamýšlené stavbě „Infrastruktura pro novostavbu RD na p.č. 1632
v k.ú. Březina u Tišnova“
K projednání byla předložena žádost o stanovisko obce k zamýšlené stavbě RD na p.č. 1632 v k.ú. Březina u
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Tišnova – stavebníka pana Františka Čtveráka. Vzhledem k tomu, že zamýšlená novostavba je v zástavové
části územního plánu, obec nemá námitek ke stavbě.
Usnesení č. 9 – Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Čtveráka o stanovisko obce k zamýšlené
stavbě. Obec nemá námitek.

6. Žádost o souhlas se stavebním záměrem Březina, rozšíření NNk, p.č. 775/1
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí, zaslal závazné stanovisko pro záměr stavby „Březina, rozšíření
NNK“ – nové podzemní kabelového vedení NN přes obecní pozemky. Ze zaslané studie vyplývá, že se
jedná o záměr bez škodlivého dopadu na lesní hospodářství, proto zastupitelé záměr schvalují.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé schvalují stavební záměr – Rozšíření NNk na pozemku p.č. 775/1 v k.ú.
Březina u Tišnova.
7. Korespondence - různé
Návrh na pořízení změny územního - pan Krejčiřík podal žádost o změnu územního plánu .
Usnesení č.11 - Zastupitelé berou na vědomí žádost pana Krejčiříka. V případě, že obec bude
aktualizovat ÚP, bude tato žádost zahrnuta do aktualizace.
Rozhodnutí MěÚ Tišnov , Odbor dopravy a živnostenský úřad zaslal rozhodnutí – souhlas se zpevněním
zamýšlené cyklotrasy směrem na Hradčany.
Usnesení č. 12 - Zastupitelé berou na vědomí souhlas MěÚ Tišnov se zpevněním cyklotrasy směrem
na Hradčany.

8. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.35.hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 7.10.2020 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 20.9.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Metoděj Pánek, člen zastupitelstva
- Richard Polnický, člen zastupitelstva
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