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Obec Březiny  
Zastupitelstvo obce Březiny  

 
Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 2. května 2019 od 19:00 hod. 
 
Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 
Hodina zahájení:    19:00 
Hodina ukončení:    19:50 
Doba přerušení zasedání:   nebylo přerušeno 
Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 

Přítomní členové: Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav 
Mešťan, Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera, Schreiber 
Jiří, Ing. Jaroslav Štursa 

Omluvení členové: - 
Neomluvení členové: - 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Tomáš Dudek, Tomáš Musílek 
Zapisovatel:     Naďa Luňáčková 
Přítomno občanů:    dle přiložené presenční listiny  
 
Hosté:       Vlasta Lapáčková, účetní obce 
 
Program jednání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 
2. Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 3. 2019 
3. Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní uzávěrka za rok 2018 
4. Smlouva o dílo v rámci projektu Digitální povodňový plán obce Březiny 
5.   Smlouva o bezúplatném převodu majetku s MAS Partnerství venkova 
6.   Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit  
7.   Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  
      Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy 
8.   Návrh výše poplatku za uložení komunálního odpadu podnikatelskému subjektu  
      Nakladatelství JOTA, s.r.o. Brno 

      9.   Rozpočtové opatření č. 1/2019 
    10. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Březiny 
    11.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Březiny 
    12. Různé 
    13.   Diskuse 

 
 
1.  Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstva obce Březiny (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  
     v 19:00 hodin starostou obce panem Ing. Jaroslavem Štursou, který následně předal řízení     
     zastupitelstva p. Luňáčkové, místostarostce obce. 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 
     odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Březiny zveřejněna v souladu se  
     zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20. 4. 2019 do 2. 5. 2019. Současně byla zveřejněna    
     na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 
     konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů      
     zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
     Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího 3. zasedání zastupitelstva obce  
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     ověřovateli Jiřím Schreibrem a Bedřichem Pazderou. Proti zápisu nebyly podány námitky. 
 
     a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dudka a Tomáše Musílka,  
zapisovatelem pak paní Naďu Luňáčkovou. 

            K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení č. 1: 
Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dudka a Tomáše  
Musílka. 
 
 Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
     b) Schválení programu jednání 

   Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu. Návrhy na doplnění nebo změnu   
           programu nebyly vzneseny. 

 
Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje předložený návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva 
obce Březiny. 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
2) Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 3. 2019 
    Usnesení č. 4  
    Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje podat námitku proti Oznámení zahájení společného    
    Územního rozhodnutí a Stavebního rozhodnutí na stavbu s názvem Penzion pro agroturistiku,   
    vydaném stavebním úřadem MěÚ Polička, a to prostřednictvím advokáta JUDr. Františka  
    Hanáka. 
    Předsedající konstatovala, že prostřednictvím advokáta JUDr. Hanáka byly dne 8. 3. 2019  
    podány námitky obce k žádosti o vydání společného Územního rozhodnutí a Stavebního  
    povolení na stavbu s názvem Penzion pro agroturistiku. Následně  dne 15.3.2019 Obec  
    obdržela usnesení MěÚ Polička-stavebního úřadu o zastavení řízení a to na základě žádosti   
    CH 3000, s. r. o. 
  
    Usnesení č. 6, bod 2 
    Zastupitelstvo obce Březiny ukládá místostarostce obce p. Luňáčkové zpracovat dodatky ke  
    stávající smlouvě se Zemědělským družstvem Březiny a s CH 3000, s.r.o. Březiny čp. 18 a  
    smlouvu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno. 
    Předsedající zastupitelstva konstatovala, že byly zpracovány a odeslány dodatky ke smlouvám  
    o ukládání komunálního odpadu se ZD Březiny a CH 3000; ZD podepsáno, CH 3000  
    nepřevzalo doporučený dopis, po návratu vhozeno do poštovní schránky, zatím odezva není. 
    Rovněž byla vypracována a zaslána smlouva s Pedagogickou fakultou Brno, podepsaná  
    smlouva se zatím nevrátila. 
 
    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 3: 
Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 3. zasedání  
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zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 4. března 2019 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
3. Závěrečný účet obce za rok 2018 a účetní uzávěrka za rok 2018  
    Předsedající zastupitelstva konstatovala, že oba materiály byly zveřejněny na úřední desce i na  
    elektronické úřední desce. V souvislosti s projednáváním tohoto bodu podala informaci o provedeném  
    přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které bylo provedeno zástupci Krajského úřadu  
    Pardubického kraje dne 29. 3. 2019. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje: 
   a) celoroční hospodaření obce Březiny a závěrečný účet obce Březiny za rok 2018 bez  
       výhrad. 
   b) účetní závěrku obce Březiny za rok 2018. 
2. bere na vědomí informaci o provedeném přezkoumání hospodaření obce Březiny za rok    
    2018 zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

4. Smlouva o dílo v rámci projektu Digitální povodňový plán obce Březiny  
    Předsedající uvedla, že se jedná o smlouvu se společností CRISIS CONSULTING, s.r.o.  
    Uherské Hradiště, která bude provádět pravidelnou roční aktualizaci Digitálního povodňového  
    plánu obce Březiny pro zabezpečení udržitelnosti dotačního projektu. Roční aktualizace činí  
    1.815,- Kč vč. DPH. 
    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o dílo v rámci projektu Digitální povodňový  
plán obce Březiny. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

5. Smlouva s MAS Partnerství venkova o bezúplatném převodu majetku 
    Předsedající zastupitelstva konstatovala, že se jedná o projekt spolupráce „Hřbitovy-naše  
    kamenná historie; naše obec je členem tohoto projektu. Připomněla, že se projektu účastnily  
    MAS Boskovicko PLUS, MAS Poličsko a MAS Partnerství venkova. Do majetku obce se  
    navrhuje převést velká dřevěná tabule v hodnotě 9.564 vč. DPH, umístěná v katastru hřbitova  
    a Malá tabule s naučnými místy v hodnotě 5.035,- Kč vč. DPH, rovněž umístěná v katastru  
    hřbitova. Celková hodnota převáděného majetku činí 14.599,- Kč  
    K návrhu nevzešly ze strany členů zastupitelstva žádné námitky. 

Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje: 
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         Smlouvu s MAS Partnerství venkova o bezúplatném převodu majetku v celkové hodnotě   
         14.599,- Kč v rámci projektu „Hřbitovy-naše kamenná historie“ 
    2. ukládá Ing. Jaroslavu Štursovi, starostovi obce 
        zajistit, aby převáděný majetek byl zařazen do majetku obce Březiny 
        Termín: 30. 6. 2019 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
6. Smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit 
    Místostarostka paní Luňáčková uvedla, že předmětem smlouvy je účelové poskytnutí  
    neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Březinská 50“ 
    ve výši 20.000,- Kč. 
 
 Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje: 
    Smlouvu o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit uzavřenou  
    s Pardubickým krajem  
2. ukládá Ing. Jaroslavu Štursovi, starostovi obce 
    a) zajistit zaúčtování přijaté dotace na pol. 4122 
       Termín: ihned 
    b) zajistit předložení poskytovateli – Pardubickému kraji prostřednictvím odboru kultury,  
        sportu a cestovního ruchu, vyúčtování realizované akce 
        Termín: do 31. 12. 2019 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
 
7. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  
    Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy 
    Předsedající zastupitelstva k tomuto bodu programu uvedla, že se jedná o smlouvu s Městskou  
    knihovnou ve Svitavách, kterou se obec zavazuje přispět pro rok 2019  jednorázově finanční  
    částkou na nákup zvláštního výměnného fondu knihovny ve výši nejméně dvojnásobku počtu  
    obyvatel, což činí 2,- Kč za 1 obyvatele. Celková částka činí 272,- Kč. 
    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje: 
    Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  
    Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy vč. finančního příspěvku ve výši 272,- Kč. 
2. ukládá Ing. Jaroslavu Štursovi, starostovi obce 
    zajistit zaslání finančního příspěvku na účet Městské knihovny ve Svitavách 
   Termín: 30. 6. 2019 

 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
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8. Návrh výše poplatku za uložení komunálního odpadu podnikatelskému subjektu  
    Nakladatelství JOTA, s.r.o. Brno 
    K tomuto bodu programu proběhla diskuse, ze které vyplynulo, aby Nakladatelství JOTA,  
     s.r.o. Brno, bylo zapojeno do systému ukládání komunálního odpadu obce Březiny a byl  
     navržen poplatek ve výši 2.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje 
    a) zapojení podnikatelského subjektu Nakladatelství JOTA, s. r. o., Brno do systému  

  ukládání komunálního odpadu obce Březiny 
  b) poplatek za ukládání komunálního odpadu ve výši 2.000.- Kč    

    2. ukládá p. Nadě Luňáčkové, místostarostce obce 
        zpracovat Smlouvu o ukládání komunálního odpadu a odeslat ji Nakladatelství JOTA, s.r.o.  
        Brno.  
       Termín: do 30. 6. 2019 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
9. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
    Tento bod programu uvedla účetní obce pí Lapáčková. Konstatovala, že opatření bylo  
    zveřejněno na úřední desce obce a týká se navýšení příjmu rozpočtu o 138,26 tis. Kč (volby,  
    převody z účtu ČNB), navýšení výdajů rozpočtu ve výši 225,54 Kč a přesunu v rámci položek  
    rozpočtu. 
    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
10. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Březiny 
       Předseda finančního výboru p. Mešťan konstatoval, že výbor se v tomto roce sešel 1x, a to  
       16. 4. 2019, seznámil členy zastupitelstva se zápisem. 
       Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva  
obce Březiny. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
 
11. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Březiny 
       Předseda kontrolního výboru Ing. Dudek konstatoval, že výbor se v tomto roce sešel 1x, a to  
       15. 4. 2019, seznámil členy zastupitelstva se zápisem. 
       Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 
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Návrh usnesení č. 12: 
     Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva  
     obce Březiny. 

 Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
 
12. Různé 
      Místostarostka obce podala informaci o:  
      - přípravě voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat na území České  
         republiky ve dnech 24.05. –  25.05.2019  
      - žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací  
         k umístění uchazečů o zaměstnání, která byla zaslána na Úřad práce Svitavy;  
         předpokládané datum vytvoření pracovních míst 1.6.2019, byli doporučeni p. Stanislav  
         Mešťan a p. Petr Valecký 
      Starosta obce informoval o: 

- nabídce JSDH Svratouch - hasičské auto CAS Š 706; členové JSDH Březiny se na stav auta  
   byli podívat a projevili o něj zájem; předpokládaná cena cca 30.000,- Kč 
- kauze Šimonovi – na pozvání pana Šimona starosta shlédl prostory pro ustájení dobytka a  
   zpracování masa, konstatoval, že neshledal žádné zjevné problémy a nedostatky;  
   předpoklad, že kauza bude probíhat v rovině občanského zákoníku 

  
 
13. Diskuse 
 V diskusi nikdo nevystoupil 
 

4. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 20:25 hod.  
 
 
Zapisovatel  
Naďa Luňáčková 
 
…………………………… 
 
Ověřovatel zápisu  
Tomáš Musílek 
  
……………………………..  
 
Ověřovatel zápisu  
Ing. Tomáš Dudek 
                                                                      
………………………………                                   Ing. Jaroslav Štursa                               
                                                                                starosta 

…………………………………… 
 

 
                                                                                
                                                                                Naďa Luňáčková 
                                                                                   místostarostka 

…………………………………… 


