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Obec Březiny  

Zastupitelstvo obce Březiny  

 

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 4. září 2019 od 19:00 hod. 
 

Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 
Hodina zahájení:    19:00 

Hodina ukončení:    21:15 

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:    Bedřich Pazdera, Stanislav Mešťan 
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 a     

4. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 2. 5. 2019 

3.   Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2018 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

5.   Návrh kupní smlouvy s obcí Svratouch – předmět „Cisternová automobilová  

      stříkačka CAS 25 RTHP“ 

6.   Smlouvy-dohody, uzavřené a podepsané starostou obce v mezidobí konání zastupitelstev  

      obce  

7.   Záměr prodat obecní pozemek parcelní číslo 11/5 o výměře 234 m2  

8.   Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

      9.   Informace o provedené kontrole pracovníky Pardubického kraje dne  

30. 8. 2019  

    10. Přidělení obecního bytu č. 2 v domě č. p. 106 

    11. Různé 

    12.   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 24. 8. 2019 do 4. 9. 2019. 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 4. zasedání zastupitelstva obce  
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     ověřovateli Tomášem Musílkem a Ing. Tomášem Dudkem. Proti zápisu nebyly podány  

     námitky. 

 

     a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Bedřicha Pazderu a Stanislava Mešťana,  

zapisovatelem pak paní Naďu Luňáčkovou. 

            K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu Bedřicha Pazderu a Stanislava Mešťana.  

 

 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. Návrhy na doplnění nebo změnu   

           programu nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje předložený návrh programu 5. 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 3. zasedání dne 4. 3. 2019  

    Zastupitelstvo obce Březiny ukládá místostarostce obce p. Luňáčkové zpracovat dodatky ke     

    stávající smlouvě o ukládání komunálního odpadu se Zemědělským družstvem Březiny a s CH  

    3000, s.r.o. Březiny čp. 18 a smlouvu s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno. 

    Předsedající konstatoval, že dodatky byly vypracovány a zaslány, ZD podepsáno a zaplaceno,  

    CH 3000 předložilo vlastní smlouvu sjednanou se spol. LIKO, byla vrácena alikvotní část  

    finančních prostředků, Vypracování smlouvy s Pedagogickou fakultou Brno zasláno,  

     podepsaná smlouva se vrátila a částka byla uhrazena. 

     Usnesení je splněno. 
  

    Usnesení č. 6, bod 2 ze 4. zasedání dne 2. 5. 2019 

    Zastupitelstvo obce Březiny ukládá Ing. Jaroslavu Štursovi, starostovi obce 

    zajistit, aby převáděný majetek byl zařazen do majetku obce Březiny 

    Termín: 30. 6. 2019 

    Předsedající uvedl, že majetek na základě Smlouvy s MAS Partnerství venkova o bezúplatném  

    převodu majetku v celkové hodnotě 14.599,- Kč v rámci projektu „Hřbitovy-naše kamenná   

    historie“ byl zařazen do majetku obce Březiny. 

    Usnesení je splněno. 

 

    Usnesení č. 7, bod 2 a) ze 4. zasedání dne 2. 5. 2019 

    Zastupitelstvo obce Březiny ukládá Ing. Jaroslavu Štursovi, starostovi obce 

    zajistit zaúčtování přijaté dotace na pol. 4122 (dotace Pardubického kraje na Březinskou  

    padesátku) 

    Předsedající konstatoval, že dotace byla v souladu se smlouvou zaúčtována. 
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Usnesení č. 8 ze 4. zasedání dne 2. 5. 2019 

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 

Částka byla zaslána, usnesení je splněno. 

 

Usnesení č. 9 ze 4. zasedání dne 2. 5. 2019 

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 

 Ing. Štursa uvedl, že smlouva byla zpracována a odeslána, zatím bez oficielní reakce. 

 Usnesení trvá. 

 
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  

a 4. zasedání zastupitelstva obce Březiny. 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

3. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2018     

    Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obce a dále je k nahlédnutí na www.azass. cz. Ze strany  

    členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí AZASS za 

rok 2018.    

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 

4. Rozpočtové opatření č. 2/2019    

    Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č. 2/2019. Účetní obce pí Vlasta   

    Lapáčková uvedla, že rozpočtové opatření bylo zveřejněno na úřední desce a týká se navýšení    

    příjmu rozpočtu o 443,48 tis. Kč (volby, dotace) a navýšení výdajů rozpočtu ve výši 36,52 Kč  

    (volby do EU, elektřina zázemí kom. činnosti…). 

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

http://www.azass/
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Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

5. Návrh kupní smlouvy s obcí Svratouch – předmět „Cisternová automobilová  

    stříkačka CAS 25 RTHP“ 

    Předsedající konstatoval, že se jedná o použitou cisternovou automobilovou stříkačku, rok  

    výroby 1983 a obec Svratouch ji prodává za smluvní cenu ve výši 30.000,- Kč. Zástupci JSDH  

    Březiny o tuto stříkačku projevili zájem. 

    K tomuto bodu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje kupní smlouvu, uzavřenou s obcí Svratouch, jejíž 

předmětem je použitá „Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 RTHP“. Smluvní cena 

30.000,- Kč. 

  

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouvy-dohody, uzavřené a podepsané starostou obce v mezidobí konání zastupitelstev  

    obce  

- Dohoda s Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 

prospěšných prací a poskytnutí příspěvku – od 1.6.2019 do 30.11.2019 – p. Mešťan,  

p. Valecký 

    -     Smlouva o zajištění propagace v rámci sportovně společenské akce – AGRIO Pardubicko,  

           s.r.o., - Březinská padesátka 3.000,- Kč 

    -     Darovací smlouva KOPECKÝ s.r.o. – Březinská padesátka – 5.000,- Kč 

    -     Smlouva o zajištění propagace prací a služeb v rámci sportovně společenské akce  

           Březinská padesátka – Bc. Eva Pazderová, DiS, Účetnictví-daňová evidence-mzdy –     

           2.000,- Kč 

 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí informaci o smlouvách-dohodách, uzavřených a 

podepsaných starostou obce v mezidobí konání zastupitelstev obce. 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7. Záměr prodat obecní pozemek parcelní číslo 11/5 o výměře 234 m2 

    Starosta obce přednesl návrh na odprodej pozemku ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemek  

    parcelní číslo 11/5 o výměře 234 m2 v katastrálním území Březiny. Uvedená nemovitost je  

    zapsána u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy na LV     

    10001. V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000  Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků  

     bude zveřejněno oznámení o záměru prodat pozemek na úřední desce obecního úřadu. 

     K předloženému návrhu nebyly vzneseny ze strany členů zastupitelstva žádné námitky a  

     připomínky. 
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Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Březiny  

1. schvaluje zveřejnit oznámení záměru prodat obecní pozemek parcelní číslo 11/5 o výměře 234  

    m2 na úřední desce obecního úřadu 

2. ukládá p. Nadě Luňáčkové, místostarostce obce 

    zabezpečit zveřejnění oznámení záměru prodat pozemek na úřední desce obecního úřadu 

    Termín: ihned   

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

8. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

    Starosta k tomuto bodu programu předložil návrh – nepokračovat v podpoře Linky bezpečí, z.  

    s. a neposkytnout požadovaný příspěvek ve výši 2.000,- Kč na provoz krizové linky. K tomuto     

    návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a členové zastupitelstva návrh podpořili. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Březiny neschvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Kč na provoz 

krizové linky a zároveň i pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

9. Informace o provedené kontrole pracovníky Pardubického kraje dne 30. 8. 2019  

    Starosta Ing. Štursa informoval o tematické kontrole výkonu státní správy na úseku základních  

    registrů - ISÚI/RÚIAN dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění      

    pozdějších předpisů za rok 2018, provedenou pracovníky Pardubického kraje dne 30.8.2019.  

    Závěr – Obec Březiny má zřízen přístup do ISÚI/RÚIAN a obci v kontrolovaném období  

    2018 nevznikla žádná povinnost editovat údaje v RÚIAN. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí informaci o tematické kontrole výkonu státní správy 

na úseku základních registrů, provedenou pracovníky Pardubického kraje 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

10.  Přidělení obecního bytu č. 2 v domě č. p. 106 

       Obecní  úřad eviduje v evidenci žadatelů o pronájem bytu 3 žádosti, a to: 

- p. Šefčík Vratislav, trvale bytem Krásné 68 

- p. Šafratová Lucie, bytem Krouna 353, žádost stažena po tlf hovoru dne 4.9.2019 

- p. Šudoma Martin, bytem Polička, B. Němcové 670 

Z diskuse vzešel návrh přidělit obecní byt p. Martinu Šudomovi, zaměstnanci ZD Březiny, a to 

s účinností od 1. 11. 2019. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Březiny  
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1. schvaluje přidělení obecního bytu č. 2 v domě č. p. 106 p. Martinu Šudomovi 

2. Ukládá 

    a) p. Nadě Luňáčkové, místostarostce obce, sepsat s jmenovaným nájemní smlouvu 

        Termín: 31. 10. 2019 

    b) Stanislavu Mešťanovi, členu Zastupitelstva Obce Březiny 

        zabezpečit řádné předání obecního bytu č. 2 p. Martinu Šudomovi a to na základě  

        předávacího protokolu 

       Termín: 1. 11. 2019 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

11. Různé 

      Starosta obce informoval: 

     - o sdělení Státního pozemkového úřadu – Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický  

       kraj ve věci žádosti Obce Březiny ze dne 9. 9. 2015 o bezúplatný převod pozemku p. č. KN  

      1613 k. ú. Březiny dle § 7 odst. 1 písm. a) b) c) a e) z. č. 503/2012, kterým žádosti o  

       bezúplatný převod pozemku nebylo vyhověno a to z důvodu, že předmětný pozemek podle  

       hlavního výkresu Územního plánu Březiny, účinného od 19. 6. 2019 je většinou  

       v ploše smíšeného nezastavěného území (zemědělského),  východní částí v ploše veřejného  

       prostranství a na západě 2 malými částmi v plochách dopravní infrastruktury (účelová  

       komunikace) 

     - kauza Šimonovi – nadále obec zastupuje právník, Pardubický kraj dokumentaci předal do  

       Poličky, Šimonovi byli vyzváni, aby požádali o dodatečné stavební povolení 

     - překopání obecní cesty k rybníku u domu p. Ligmajerové – zavedení internetu 

     - obnova veřejného osvětlení v lokalitě u Drašarovy lípy, u Kučerova mlýna a v „Pastvisku“,  

       obec si musí nechat zpracovat projektovou dokumentaci 

     - o námitce p. Gargoše ve věci šetření s vodou (napouštění bazénů atd.), starosta vyzval členy  

        zastupitelstva, aby podali náměty, jak v této oblasti nadále postupovat  

 

12. Diskuse 

 V diskusi nikdo nevystoupil 

 

5. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 21:20 hod.  

 

 

Zapisovatel  

Naďa Luňáčková 

 

…………………………… 

 

 

Ověřovatel zápisu  

Stanislav Mešťan 

  

……………………………..  

 

Ověřovatel zápisu  

Bedřich Pazdera 

                                                                      

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

                                                                                starosta 

…………………………………… 

 

 

                                                                                

                                                                                Naďa Luňáčková 

                                                                                   místostarostka 

…………………………………… 


