ZÁPIS
Z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 4. dubna 2011 od 19 hodin,
v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Stanislav Měšťan, Bedřich
Pazdera, Mgr. Lenka Štursová, Olga Zezulová, Ing. Jaroslav Štursa.
Omluveni: Hosté: Vlasta Lapáčková-účetní obce.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
4. Přehrada Borovnice
5. Uzavírka mostu České Milovy
6. Registrace do Sdružení místních samospráv
7. Žádost p. Oldřich Kučera ml.
8. Žádost p. Brejcha
9. Diskuse
10. Návrh na usnesení
11. Usnesení
12. Závěr

1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů zastupitelstva a hostů.
Jako zapisovatel byla určena p. Irena Tomášková, jako ověřovatelé zápisu paní Olga
Zezulová a pan Stanislav Měšťan.

2. Kontrola usnesení-při kontrole plnění usnesení z minulé schůze nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
3. Paní účetní Vlasta Lapáčková předložila zastupitelstvu Závěrečný účet obce Březiny
za rok 2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
kontroly zastoupený kontrolorem pověřený řízením přezkoumání Miloslavou Jílkovou
a kontrolorkou Ing. Ivanou Bednaříkovou dne 25.2.2011. Hospodaření obce Březiny
skončilo v roce 2010 ziskem ve výši 301 441,70 Kč.
Rozpočet na rok 2010 byl schválen vyrovnaný.
Při přezkoumání hospodaření obce Březiny nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
4. Přehrada Borovnice
Pan starosta seznámil zastupitele s dokumentem Generel LAPV, který má stanovit
soubor lokalit, jejichž plochy jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro
akumulaci povrchových vod jako jedno z adaptačních opatření pro případné řešení
dopadů klimatických změn, především pro snížení nepříznivých účinků povodní a
sucha, v dlouhodobém horizontu. Tento Generel LAPV zpracovalo Ministerstvo
zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Jednání pro oblast
povodí Dyje, které se týká také lokality v území naší obce Březiny se uskuteční
dne 5. dubna 2011 od 10:30 hod. v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
Brno.
5. Uzavírka mostu České Milovy
Pan starosta seznámil zastupitele (i občany písemnou formou na úřední desce) se
situací ohledně uzavírky mostu v Českých Milovech. Zejména pak zdůraznil
problémové a pro naši obec nepřijatelné dlouhodobé řešení situace této plánované
uzavírky –termín do 10.12.2011.
6. Pan starosta navrhuje zastupitelům, aby se naše obec zaregistrovala do Sdružení
místních samospráv, které dlouhodobě pomáhají obcím našeho typu společně řešit
nelehké stávající situace. (např.rušení poboček České pošty, apod.).
7. Pan Oldřich Kučera ml. žádá OZ o povolení stavebních úprav obecního bytu.
8. Pan Brejcha žádá OZ o pronájem obecního bytu č.p. 106.
9. Diskuse: své připomínky sdělovali zastupitelé ihned po seznámení s projednaným
bodem programu a jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
10. Návrh na usnesení: a/ OZ schvaluje jako zapisovatele Irenu Tomáškovou a jako
ověřovatelé zápisu paní Olgu Zezulovou a pana Stanislava Měšťana.

2. Při kontrole plnění usnesení z minulého zasedání nebyly zjištěny nedostatky.
3. Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Březiny za rok 2010 bez výhrad všemi svými hlasy /7,0,0/.
4. OZ vyjadřuje zásadní nesouhlas s předloženým Generelem LAPV a písemné
nesouhlasné stanovisko předá dne 5. dubna 2011 na jednání v budově Krajského
úřadu Jihomoravského kraje v Brně. /7,0,0/.
5. OZ Březiny spolu s ostatními sousedními obcemi sestaví nesouhlasná stanoviska
s dlouhodobým uzavřením mostu v Českých Milovech a pokusí se jednat dále
s nadřízenými orgány (případně zašle tento nesouhlas na Ministerstvo dopravy).
/7,0,0/.
6. OZ schvaluje zaregistrování naší obce do Sdružení místních samospráv. /7,0,0/.
7. OZ vyhovuje žádosti a povoluje stavební úpravy v obecním bytě rodině Kučerových.
/7,0,0/.
8. OZ zamítá žádost o pronájem obecního bytu č.p. 106 panu Brejchovi. /0,7,0/.
11. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení z dnešní schůze
všemi /7,0,0/ hlasy a přijímá ho bez výhrad.
12. Závěr: Pan starosta poděkoval zastupitelům obce za účast a věcné připomínky
a schůzi ukončil ve 21 hodin.

Irena Tomášková

Ing. Tomáš Dudek
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Olga Zezulová, ověřovatel zápisu: ………………………………………..
Stanislav Měšťan, Ověřovatel zápisu: ………………………………….

Přílohy: č.1 listina přítomných

