O B E C B Ř E Z I N A
Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 01 / 2020
ze dne 29.1.2020

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.
7.

Zahájení, schválení programu zasedání, volba ověřovatelů zápisu
Kontrola úkolů z minulých zasedání
Rozpočtové opatření č. 25
Návrh změny Územního plánu obce
Návrh nájemní smlouvy – YCNET s.r.o.
Korespondence - různé
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 Jiřího Kosteleckého a paní Lucii Borkovcovou.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2 – Zastupitelé schvalují návrh starostky na ověřovatele zápisu pana Jiřího Kosteleckého
a paní Lucii Borkovcovou.
2. Kontrola úkolů z minulých zasedání
- vypracovaná a zrealizovaná kupní smlouva - Vohančice
- směnná smlouva vypracována
- dodány nádoby na sběr jedlých tuků
- vypracováno povolení výjimky z OZV č. 1//2019 – oslava Silvestra
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- zaslána objednávka stánku výrobci
Usnesení č. 3 – Zastupitelé berou na vědomí kontrolu úkolů z minulých jednání.
3. Rozpočtové opatření č. 25

Předloženo rozpočtové opatření č. 25. 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. 25.

4. Návrh změny Územního plánu obce
Vzhledem k tomu, že se zvyšují počty žádostí na změnu Územního plánu obce, bude tato možnost změny
projednávána na veřejné schůzi, aby se občané mohli vyjádřit k rozšíření stavebních ploch v obci.
Usnesení č. 5 – Zastupitelé berou na vědomí žádosti o změnu Územního plánu. Ukládají starostce
tento bod zařadit do programu plánované veřejné schůze.

5. Návrh nájemní smlouvy – YCNET s.r.o.
Návrh na nájemní smlouvu s firmou YCNET s.r.o. byl odložen – nebyly prozatím dořešeny všechny body
smlouvy.
Usnesení č. 6 – Zastupitelé berou na vědomí odložení projednání návrhu nájemní smlouvy s firmou
YCNET s.r.o.

6. Korespondence - různé
DSO Tišnovsko zaslal k projednání Smlouvu o partnerství – předmětem smlouvy je vymezení vlastnických
vztahů a vzájemné spolupráce mezi smluvními stranami v souvislosti s projektem „Rozšíření systému pro
oddělený sběr odpadů na Tišnovsku“ z dotačního titulu Operační program Životního prostředí 2014 –
2020 – obec Březina je vlastníkem pozemku, na kterém je realizován projekt a Tišnovsko je žadatelem a
příjemcem dotace z uvedeného programu OPŽP a vlastníkem předmětu podpory. Obě strany se zavazují
spolupracovat po celou dobu trvání a udržitelnosti projektu ( 5 let ) v souladu s podmínkami dotace.
Spolufinancování projektu proběhne dle smlouvy ve dvou platbách: - první platba zahrnuje předprojektovou
přípravu ve výši 1 600,- Kč s termínem splatnosti do 31.3.2020 a druhá platba ve výši 71 238,- Kč jen
v případě schválení žádosti o dotaci.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 7– Zastupitelé schvalují Smlouvu o partnerství s DSO Tišnovsko .
SVaK Tišnovsko zaslal k odsouhlasení příspěvek na činnost Svazku ve výši 5 600,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Usnesení č. 8 – Zastupitelé schvalují příspěvek na činnost SVaK Tišnovsko.

E.ON Distribuce, a.s. zaslal Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030042988/003 –
pozemek p.č. 1921 v k.ú. Březina u Tišnova – spoluvlastníkem je obec. Jedná se o zřízení sítě technického
vybavení na obecním pozemku pro stavbu „Březina u T., DPNNk, Staněk, pč 423/3, 424/3“ za úplatu
1 200,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9 – Zastupitelé schvalují Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030042988/003.
Pan Petr Slavíček, zástupce místních hasičů, podal žádosti o poskytnutí finančních darů z rozpočtu obce
celkem ve výši 30 000,- Kč:
- na podporu hasičského sporu mládeže ve výši 20 000,- Kč
- na pořádání Masopustu ve výši 5 000,- Kč
- na kulturní a sportovní akce pořádané MHJ HS Březina roku 2020 – Jarní výšlap, Čarodky, Cyklovýlet,
Memoriál a další ve výši 5 000,- Kč.
Pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10 – Zastupitelé schvalují příspěvky z rozpočtu obce pro místní hasiče ve výši 30 000,Kč.
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.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Oznámení zahájení vodoprávního řízení ve věci souhlasu –
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu na pozemku p.č. 775/1 v k.ú. Březina u Tišnova.
MěÚ Tišnov, Odbor životního prostředí zaslal Společné povolení – vrtaná studna na pozemku p.č. 637 v k.ú.
Březina u Tišnova včetně povolení k odběru podzemních vod a povolení výjimky.
Paní Vinařická navrhla, aby byla vydána obecně závazná vyhláška na omezení provozování ohňostrojů a
zábavné pyrotechniky – bude projednáváno na příštím zasedání.
V rámci Tříkrálové sbírky se v obci Březina vybralo celkem 16 486,- Kč, celkem v oblastní charitě Tišnov
bylo vybráno 1 805 900,- Kč.
Pan Kostelecký upozornil na výskyt bezdomovců na dvou chatách na Horce – navrhl obeslat majitele
nemovitostí ke zjednání nápravy.
Pan Paraska a pan Šimek budou absolvovat bezpečnostní školení pro práci v lese.
Zastupitelé se předběžně domluvili na plánovaných akcích:
- obnova stánku, vybudování pergoly a podia v areálu u splavu
- rekonstrukce sálu a restaurace – podklady pro stavební povolení, následně žádost o dotace
- nákup traktůrku pro zimní údržbu komunikací a s využitím nástavců pro údržbu veřejné zeleně
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- vybudování garáže pro obecní traktor
- oprava komunikace – řeznictví
- oprava cyklotrasy
- plůtek u kříže u mlýna
- setkání seniorů, harmonikáři

Usnesení č. 11– Zastupitelé berou na vědomí došlou korespondenci a bod různé.
7. Diskuze - závěr
Po vyčerpání předloženého a schváleného programu zasedání starostka jednání ukončila v 19.45 hod.
Příští zasedání se uskuteční dne 26.2.2020 nebo dle potřeby.
V Březině dne: 5.2.2020
Zapsala: Stanislava Klubalová
Ověřil:
- Hana Obršlíková, starostka obce
- Vít Šnévajs, místostarosta obce
- Jiří Kostelecký, člen zastupitelstva
- Lucie Borkovcová, člen zastupitelstva
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