ZÁPIS
Z jednání obecního zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 14. 2. 2011 od 18 hod.,
v budově Obecního úřadu Březiny.
Přítomní členové OZ: Ing. Tomáš Dudek, Irena Tomášková, Bedřich Pazdera, Stanislav
Měšťan, Mgr. Lenka Štursová, Olga Zezulová.
Omluveni: Ing. Jaroslav Štursa.
Hosté: Vlasta Lapáčková- účetní obce.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulé schůze
3. Informace starosty
4. Změny v obecně závazných vyhláškách obce a vydání nové OZV
5. Ţádost Českého svazu bojovníků za svobodu o finanční příspěvek
6. Ţádost o povolení přístupu na svůj budoucí pozemek – pan Aleš Dudek
7. Návrh moţnosti placení poplatku za komunál.odpad i v hotovosti na OÚ
8. Aktuální situace pobočky České pošty na Březinách a „Výdejní místo v obci“
9. Altán pro volnočasové aktivity- MAS
10. Návrhy na koupi pozemků pod autobusovými čekárnami na Březinách
11. Diskuse
12. Návrh na usnesení
13. Usnesení
14. Závěr
1. Starosta obce zahájil zasedání uvítáním přítomných členů a omluvil nepřítomnost pana
Ing. Jaroslava Štursy.
Jako zapisovatel byla určena Irena Tomášková a jako ověřovatelé zápisu Stanislav
Měšťan a Olga Zezulová.
2. Kontrola usnesení- při kontrole usnesení z minulého zasedání nebyly shledány
nedostatky.
3. Pan starosta informoval členy OZ o následujících bodech jednání.
4. Na základě jednání s referentem p. Johnem z dozoru MVČR bylo nutné provést
úpravy Obecně závazných vyhlášek a sice: OZV o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
a OZV o místním poplatku ze psů.
Byly vypracovány nové obecně závazné vyhlášky a sice:
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů
c) Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Březiny.
5. Jménem Českého svazu bojovníků za svobodu-základní organizace Březiny u Poličkypoţádal předseda svazu p. Mgr. Vlad. Báča Obecní úřad Březiny o finanční příspěvek
na činnost organizace.

6. Obecní úřad Březiny obdrţel písemnou Ţádost o povolení přístupu na svůj budoucí
pozemek od pana Aleše Dudka. Jedná se o pozemek č. 339/1 podle geometrického
plánu 250-99/2009 přes pozemek OÚ č. 212..
7. Účetní obce p. Vlasta Lapáčková vznesla návrh moţnosti placení poplatku za
komunální odpad i v hotovosti přímo na OÚ v omezeném časovém limitu, který by byl
veřejnosti oznámen v dostatečném časovém předstihu.
8. Dne 4.2.2011 navštívil náš OÚ pan Ing. Josef Ficner-manaţer obvodu Litomyšl-Česká
pošta. Seznámil p.starostu s danou situací ohledně naší kamenné pobočky České pošty
na Březinách a zároveň předal „Výzvu pro zájemce o poskytnutí poštovních sluţeb
formou provozovny Výdejní místo v obci. Bliţší informace ohledně pobočky Česká
pošta budou našim občanům předneseny na Zasedání obecního zastupitelstva dne 4.
března 2011 v Kulturním domě Březiny v 19:00 hod..
9. Altán pro volnočasové aktivity (MAS). Tento altán se bude budovat během jarní a
letní sezóny, pokud budou všechny podmínky k této realizaci kladné a bezproblémové,
měl by být tento projekt ukončen slavnostním otevřením a sice při příleţitosti akce
pro děti Cesta pohádkovým lesem dne 13. srpna 2011.
10. Pozemky pod autobusovými čekárnami na Březinách patří soukromým majitelům, jiţ
předchozí zastupitelé obce se rozhodli tyto pozemky od jejich majitelů odkoupit a
všechny autobusové čekárny postupně vyměnit za nové a provést celkovou
rekonstrukci čekáren a přilehlého okolí.
11. Diskuse: své věcné připomínky sdělovali zastupitelé ihned po seznámení
s projednaným bodem programu a jsou uplatněny v návrhu na usnesení.
12. Návrh na usnesení:a/ OZ schvaluje jako zapisovatele Irenu Tomáškovou a jako
ověřovatelé zápisu Stanislava Měšťana a Olgu Zezulovou.
b/ OZ bere na vědomí zprávu starosty o kontrole usnesení.
1/ OZ bere na vědomí nově vydanou OZV č. 1/2011
2/ OZ bere na vědomí nově vydanou OZV č. 2/2011
3/ OZ bere na vědomí nově vydanou OZV č. 3/2011
4/ OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč na činnost základní organizace
ČSBS v Březinách.
5/ OZ vyhovuje ţádosti p. Aleše Dudka o povolení přístupu na svůj budoucí pozemek
formou zřízení věcného břemene na pozemku OÚ č. 212.
6/ OZ schvaluje návrh moţnosti platit poplatky za komunální odpad i v hotovosti.
7/ OZ navrhuje koupi části pozemku 206 v k.ú. Březiny u Poličky podle geometr.plánu č.
262-501/2010 pro stavbu autobusové čekárny od paní Lenky Štursové
za cenu 40 Kč/m2 s tím, ţe obec Březiny uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti.
8/ OZ navrhuje koupi části pozemku 547/1 v k.ú. Březiny u Poličky podle geometr.plánu
č. 258-402/2010 pro stavbu autobusové čekárny od pana Pavla Pospíšila st. A pana Pavla
Pospíšila ml. za cenu 40 Kč/m2 s tím, ţe obec Březiny uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti.
9/ OZ navrhuje koupi části pozemku 27/1 v k.ú. Březiny u Poličky podle geometr.plánu č.
259-429/2010 pro stavbu autobusové čekárny od pana Pavla a Petra Valeckých za cenu
40 Kč/m2 s tím, ţe obec Březiny uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
10/ OZ navrhuje koupi části pozemku 786/2 v k.ú. Březiny u Poličky podle geometr.plánu
č. 261-426/2010 pro stavbu autobusové čekárny od pana Ing. Josefa Kučery za cenu 40
Kč/m2 s tím, ţe obec Březiny uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

11/ OZ navrhuje koupi části pozemku 972 v k.ú. Březiny u Poličky podle geometr.plánu č.
260-397/2010 pro stavbu autobusové čekárny od pana Milana Jílka za cenu 40 Kč/m2
s tím, ţe obec Březiny uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
13. Usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návrh na usnesení a/, b/, č.1, č.2, č.3,
č.4, č.5, č.6, č.7, č.8, č.9, č.10 a č.11 z dnešní schůze všemi /6,0,0/ hlasy a přijímá
ho bez výhrad.
14. Závěr: Starosta poděkoval zastupitelům a hostům a schůzi ukončil v 19:30 hod..

Irena Tomášková
zapisovatel

Ing. Tomáš Dudek
starosta

Stanislav Měšťan, ověřovatel zápisu:
Olga Zezulová, ověřovatel zápisu:
Přílohy: č. 1 Listina přítomných
č. 2 Ţádost o finanční příspěvek pro ČSBZS
č. 3 Informace o konáni zasedání ZO
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