Obec Březiny
Zastupitelstvo obce Březiny

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Březiny
konaného dne 28. června 2021 od 19:00 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
19:00
19:25
nebylo přerušeno
7
Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav Mešťan,
Bedřich Pazdera, Ing. Jaroslav Štursa, Jiří Schreiber,
Tomáš Musílek
Bedřich Pazdera, Jiří Schreiber
Naďa Luňáčková
0

Hosté:

Vlasta Lapáčková, účetní obce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Závěrečný účet obce Březiny za rok 2020 a účetní uzávěrka za rok 2020
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek Obcí AZASS za rok 2020
Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko, Zpráva o činnosti za rok 2019 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019
Žádost Oblastní charity Polička
Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení
Žádost o zařazení JSDH obce Březiny do kategorie JPO III
Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2021
Podnět na pořízení změny územního plánu
Finanční příspěvek obcím Jihomoravského kraje, postižených tornádem
Různé
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 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 15. 6. 2021 do 28. 6. 2021. 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 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího 12. zasedání zastupitelstva obce
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ověřovateli Ing. Tomášem Dudkem a Stanislavem Mešťanem. Proti zápisu nebyly podány
námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Bedřicha Pazderu a Jiřího Schreibera,
zapisovatelem pak paní Naďu Luňáčkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu Bedřicha Pazderu 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 Závěrečného účtu obce Březiny za rok 2020 a účetní závěrky za rok
2020 vč. informace o provedeném přezkoumání hospodaření obce Březiny, provedeném
zástupci Pardubického kraje.
Návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly vzneseny.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje předložený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva obce
Březiny
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2. Kontrola plnění usnesení
Splněno je usnesení č. 4 bod 3 z 12. zasedání dne 26. 3. 2021 – zaslání obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 o místní poplatku z pobytu k posouzení na MV ČR – k obsahu OZV nebyly uplatněny
připomínky, OZV nebyla shledána v rozporu se zákonem
Trvá:
- usnesení č. 6 bod 2 z 10. zasedání dne 29. 10. 2020 ve věci odstranění telefonních kabelů
- usnesení č. 2 bod 2 z 12. zasedání dne 26. 3. 2021 návrh obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s termínem splnění 31. 12. 2021
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 Zastupitelstva obce Březiny.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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3. Závěrečný účet obce Březiny za rok 2020 a účetní uzávěrka za rok 2020
Předsedající zastupitelstva požádal účetní obce pí Lapáčkovou o uvedení tohoto bodu programu.
Účetní obce konstatovala, že oba materiály byly zveřejněny na úřední desce i na elektronické
úřední desce. Rozpočet na rok 2020 byl schválen vyrovnaný, příjmy i výdaje ve výši 2 909 300,Kč. Hospodaření obce Březiny skončilo v roce 2020 ziskem 860.371,89 Kč. V souvislosti
s projednáváním tohoto bodu podala informaci o provedeném přezkoumání hospodaření obce za
rok 2020, které bylo provedeno zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje dne 27. 5. 2020.
Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Starosta obce poděkoval účetní obce za bezchybné vedení účetnictví obce.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Březiny
1. schvaluje:
a) celoroční hospodaření obce Březiny a závěrečný účet obce Březiny za rok 2020 bez
výhrad.
b) účetní závěrku obce Březiny za rok 2020.
2. bere na vědomí informaci o provedeném přezkoumání hospodaření obce Březiny za rok
2020 zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2020
Závěrečný účet SO AZASS za rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce Březiny a
v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup v období od 9. 6.2021
- 24. 6. 2021.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
AZASS za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko, Zpráva o činnosti za rok 2020 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020
Tento materiál byl zveřejněn od 17. 5. do 1. 6. 2021 na úřední desce obce Březiny a
v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 6:
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Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2020
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6. Žádost Oblastní charity Polička
Starosta obce Ing. Štursa seznámil členy zastupitelstva obce s žádostí Oblastní charity Polička o
finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na zajištění sociálních služeb občanům. Doporučil žádosti
vyhovět.
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve výši
3.000,- Kč Oblastní charitě Polička a zmocňuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení
Tento bod programu uvedl starosta obce Ing. Štursa. Konstatoval, že se jedná o novostavbu
rodinného domku a garáže na Březinách, p. č., 584/3 a 581/3, stavebník Ing. Martin Kozáček a
Pavel Košetický. Z diskuse vyplynula připomínka k umístění garáže, které tak, jak je navrženo, je
těsně se silniční komunikací a bude bránit výhledu při odbočování ke kravínu směrem od Svratky.
Jiné připomínky nebo námitky nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Březiny souhlasí se stavebním řízením – Novostavba rodinného domu a garáže
na p. č. 584/3, 581/3 s výjimkou umístění stavby garáže.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8. Žádost o zařazení JSDH obce Březiny do kategorie JPO III.
K tomuto bodu programu starosta obce konstatoval, že o přeřazení jednotky se již usiluje od roku
2016, kdy obec podala na HZS první žádost. Jednotka v současné době splňuje veškeré
požadavky pro vstup do kategorie JPO III a to jak po stránce personální, tak i po stránce
vybavení, které se neustále rozšiřuje.
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 9:
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Zastupitelstvo obce Březiny souhlasí s podáním žádosti o zařazení JSDH obce Březiny do kategorie
JPO III.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. Žádost o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární
techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce na rok 2021
Při zásahu jednotky dne 10. 4. 2021 – požár lesa – došlo k poruše na CAS, které bylo po zásahu
odtaženo na opravu. Oprava se týkala motoru, cena činila 58.511,97. Z tohoto důvodu je
podávána žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje, kdy kraj, v případě
schválení, poskytne dotaci do výše 70%
K předloženému návrhu nebyly ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani
připomínky.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo Obce Březiny souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí programové účelové dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce
na rok 2021
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
10. Podnět na pořízení změny územního plánu
Podnět podal Miroslav Pešek, vlastník pozemku 956/1, na jehož části cca 900m2 by chtěl
postavit rodinný dům se zahradou. V současné době je pozemek veden jako trvalý travní porost
a je využíván pro zemědělské účely. Jak v podnětu uvádí, jeho záměrem je vrátit se společně
se svojí rodinou do rodné obce, kde vyrůstal.
Starosta obce přednesl návrh – podnět zamítnout, v nejbližší době se nepředpokládá změna
stávajícího územního plánu, je třeba vyčkat do doby, kdy se bude muset nový územní plán
tvořit.
Ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Březiny zamítá podnět Miroslava Peška ke změně územního plánu obce.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
11. Finanční příspěvek obcím Jihomoravského kraje, postižených tornádem
Ve čtvrtek 24. června 2021 proběhla živelní pohroma v podobě tornáda, které zpustošilo několik
obcí zejména na jižní Moravě. Bouře zasáhly především Břeclavsko a Hodonínsko a poničily
na 1200 domů. Vyžádaly si sedm lidských životů.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zřídil finanční sbírku na pomoc postižených obcí.
Starosta obce navrhl přispět na tuto sbírku částkou 10.000,- Kč.
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Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje zaslat na účet Jihomoravského kraje částku 10.000,- Kč –
pomoc postiženým obcím Jihomoravského kraje, které dne 24. 6. 2021 zasáhla silná bouře a
tornádo.
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
12. Různé
- 3.7.2021 Březinská padesátka, povolení již všechna došla vč. povolení z Kraje Vysočina a
Pardubického kraje;
V této souvislosti byly podepsány darovací smlouvy:
- Martin Pazdera – dar ve výši 3.000,- Kč
- Agrio Pardubicko, s.r.o. Pustá Rybná – dar ve výši 3.000,- Kč
- Kopecký s.r.o. Praha – dar ve výši 5.000,- Kč
- informace k žádostem o dotace
- dotace na obecní byt – nebyla schválena
- dotace na obnovu místních komunikací – žádost byla pátá pod čarou, na podzim se obec pokusí
o nové podání žádosti
- informace o dostavbě pergoly u Zázemí komunitní činnosti u rybníka
- kauza Šimonovi – Pardubický kraj celou kauzu vrátil MěÚ Polička k rozhodnutí
- kauza Bartošovi – posunutí termínu k odstranění stavby
- informace k probíhajícímu správnímu řízení ve věci zrušení trvalého pobytu p. Pavla Černoty
- uzavřena Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR, následně pak byla uzavřena Pracovní smlouva s Petrem
Valeckým na dobu určitou, od 1.5. do 30.11.2021
- pořízení malotraktoru – fy SKH Sebranice poslala nabídku, která byla ze strany obce akceptována,
Cena 290.000,- Kč bez DPH
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje nabídku fy SKH Sebranice, s.r.o. na malotraktor YTO MF 404
v ceně 290.000,- Kč bez DPH
Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

14. Diskuse
V diskusi nikdo nevystoupil.
13. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 20:30 hod.
6

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

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

Ověřovatel zápisu
Bedřich Pazdera

Naďa Luňáčková
místostarostka

……………………………..

……………………………

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