Obec Březiny
Zastupitelstvo obce Březiny

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Březiny
konaného dne 29. prosince 2020 od 18:00 hod.
Místo jednání:
Hodina zahájení:
Hodina ukončení:
Doba přerušení zasedání:
Počet přítomných členů zastupitelstva:
Přítomní členové:
Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:

Obec Březiny – místnost obecního úřadu
18:00
18:45
nebylo přerušeno
7
Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav Mešťan,
Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera,
Ing. Jaroslav Štursa, Jiří Schreiber
Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera
Naďa Luňáčková
dle přiložené presenční listiny

Hosté:

Vlasta Lapáčková, účetní obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Návrh rozpočtu Obce Březiny na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Březiny na roky 2022-2026
Rozpočtové opatření č. 2
Inventarizace majetku Obce Březiny
Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva Obce Březiny
Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Březiny
Návrh na uzavření Dohod o provedení práce na rok 2021
Darovací smlouva
Různé
Diskuse

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Březiny (dále též jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce panem Ing. Jaroslavem Štursou, který dále zasedání řídil.
Konstatoval, 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. 12. 2020 do 29. 12. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího 10. zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Tomášem Musílkem a Bedřichem Pazderou. Proti zápisu nebyly podány
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námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dudka a Jiřího Schreibera,,
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 Jiřího Schreibera,
zapisovatelkou pí Naďu Luňáčkovou.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Uvedl, že hlavním bodem dnešního
jednání je schválení rozpočtu na rok 2021.
Návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje předložený návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva obce
Březiny.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Kontrola plnění usnesení
Usnesení č. 6 bod 2 z 10. zasedání dne 29. 10. 2020
Zastupitelstvo obce ukládá Stanislavu Mešťanovi, členu zastupitelstva obce a technickému
zaměstnanci obce, odstranit z telefonní budky veškerá loga a znaky, spojené se společností O2 a
v případě demontáže budky projednat se společnosti CETIN, a. s. odstranění telefonního kabelu.
Usnesení trvá, Smlouva s O2 Czech Republic, a. s., která byla uzavřena 15. 12. 2020, stanoví
provést odstranění log a znaků a projednání se společnosti CETIN do 2 měsíců od jejího
uzavření.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly k plnění usnesení vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 10. zasedání
Zastupitelstva obce Březiny.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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3. Návrh rozpočtu Obce Březiny na rok 2021
Předsedající požádal účetní obce k představení návrhu rozpočtu na rok 2021. Účetní obce pí
Lapáčková konstatovala, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední
desce od 4.12.2020 do 19.12.2020. Rozpočet je navržen v příjmech 2 697 000,– Kč a ve výdajích
2 697 000,– Kč, tedy jako vyrovnaný. Oproti roku 2020 je téměř o 300 tis. nižší zejména
z důvodu zrušení superhrubé mzdy a snížení daní z příjmů v souvislosti s řešením krizové situace
(Covid-19). Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním výboru, který doporučil návrh schválit.
Veškeré změny rozpočtu, které budou prováděny v průběhu roku 2021 rozpočtovými opatřeními,
bude schvalovat starosta a dodatečně je předloží ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším
zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu tvoří přílohu tohoto zápisu.
Předsedající uvedl, že hlavní akcí pro rok 2021 je obnova veřejného osvětlení v lokalitě u
Drašarovy lípy, u Kučerova mlýna a v Pastvisku.
K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy či námitky.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Březiny na roky 2022-2026
Starosta obce Ing. Štursa konstatoval, že tento výhled zpracovala účetní obce pí Lapáčková a
požádal ji o uvedení tohoto materiálu. Účetní obce uvedla, že při zpracování tohoto materiálu
vycházela z minulých rozpočtů obce a v souvislosti s dopady epidemie Covid-19 nelze nyní
přesně odhadnout, jaké budou příjmy obce ze strany státního rozpočtu.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Březiny na rok 2022-2026.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 předložila účetní obce pí Vlasta Lapáčková. Spočívá
v navýšení příjmu rozpočtu a snížení příjmu rozpočtu (zejm. volby do zastupitelstev krajů, úřad
práce). Jednotlivé rozepsané položky dle příslušných paragrafů tvoří přílohu zápisu.
Ze strany členů zastupitelstva nevzešly žádné připomínky
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo Obce Březiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020.
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Inventarizace majetku obce
Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s Plánem inventarizace majetku k 31.12.2020.
V této souvislosti předložil návrh Příkazu k provedení inventarizace majetku obce Březiny
k 31. 12. 2020 a přednesl návrh na členy inventarizační komise:
Předseda IK:
Luňáčková Naďa
Člen IK:
Pazdera Bedřich
Člen IK:
Schreiber Jiří
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Příkaz k inventarizaci majetku obce Březiny ke dni 31. 12.
2020, plán inventarizace a složení inventarizační komise.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva Obce Březiny
Předseda finančního výboru p. Mešťan konstatoval, že výbor se v roce 2020 sešel 3x, a to 18.
2. 2020, 14. 8. 2020 a 16. 12. 2020. Zabýval se zejména kontrolou hospodaření obce, kontrolou
proplácených faktur a jejich evidence a návrhem rozpočtu na rok 2021. Seznámil členy
zastupitelstva se zápisy.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zprávy o činnosti finančního výboru Zastupitelstva
Obce Březiny.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva Obce Březiny
Předseda kontrolního výboru Ing. Dudek konstatoval, že výbor se v roce 2020
sešel 3x, a to 5. 3. 2020, 4. 5. 2020 a 29. 6. 2020, předmětem kontroly byla přijatá usnesení
Zastupitelstvem Obce Březiny; seznámil členy zastupitelstva se zápisem.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 9:
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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. 9 bylo schváleno.
9. Návrh na uzavření Dohod o provedení práce na rok 2021
Předsedající schůze Ing. Štursa přednesl návrh na uzavření dohody o provedení práce pro
rok 2021 s:
Lapáčková Vlasta – účetní, hlavní účetní obce, mzdová účetní, rozborářka a rozpočtářka obce
- měsíční odměna ve výši 8.700,- Kč (hrubá mzda)
Balabánová Dagmar - úklid
- měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč (hrubá mzda)
Aleš Dudek – knihovník
- měsíční odměna ve výši 700,- Kč (hrubá mzda)
Miloš Lapáček – pokladní
- měsíční odměna ve výši 1.100,- Kč (hrubá mzda)
K předloženému návrhu nebyly ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani
připomínky.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje uzavření Dohody o provedení práce pro rok 2021 včetně
měsíční odměny s:
Lapáčková Vlasta – hlavní účetní obce
Balabánová Dagmar – úklid
Aleš Dudek – knihovník
Miloš Lapáček - pokladník
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
10. Darovací smlouva
Předsedající uvedl, že se jedná o darovací smlouvu se spol. Sorriso Dental s.r.o., zastoupenou
MUDr. Vladimírem Filipi, Ph.D. na částku 15.000,- Kč na dovybavení „Zázemí komunitní
činnosti a sportovního hřiště v areálu Březiny u rybníka“, konkrétně dovybavení nábytkem.
Ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje uzavření darovací smlouvy se spol. Sorriso Dental s.r.o.,
zastoupenou MUDr. Vladimírem Filipi, Ph.D. a přijímá dar ve výši 15.000,- Kč dle přiložené
darovací smlouvy
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11. Různé
- AZASS – faktura za sociální služby v roce 2019 – bude řešeno na příštím jednání zastupitelstva
- kauza Šimonovi – dodatečné povolení stavby, podáno odvolání, spis postoupen na Pardubický
kraj
- Tříkrálová sbírka 2021 - s ohledem na nepříznivé okolnosti v současné době (Covid-19) nebudou
koledníci koledovat v jednotlivých staveních, kasička bude umístěna v obchodě Potraviny
Pospíšil; bude zveřejněno prostřednictvím místního rozhlasu a na webových stránkách obce
- 6.12.2020 byla datovou schránkou na Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci
na projekt „Obnova místních komunikací v obci Březiny – I. etapa“.
- žádost o dotaci na projekt „Rozšíření areálu zázemí komunitní činnosti v obci Březiny“ prozatím
nebyla podána z důvodu změny výzvy.

12. Diskuse
V diskusi nikdo nevystoupil.
11. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 18:45 hod.

Zapisovatel
Naďa Luňáčková
……………………………

Ing. Jaroslav Štursa
starosta
………………………………

Ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Dudek
Naďa Luňáčková
místostarostka

……………………………..

……………………………
Ověřovatel zápisu
Jiří Schreiber
………………………………
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