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        Obec Březiny  

Zastupitelstvo obce Březiny  

 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 29. října 2020 od 18:00 hod. 
 

Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 

Hodina zahájení:    18:00 

Hodina ukončení:    20:00 

Doba přerušení zasedání:   nebylo přerušeno 

Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 

Přítomní členové: Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav Mešťan, 

Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera,  

Ing. Jaroslav Štursa, Jiří Schreiber 

Omluvení členové: - 
Neomluvení členové: - 

Ověřovatelé zápisu:    Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera 

Zapisovatel:     Naďa Luňáčková 

Přítomno občanů:    dle přiložené presenční listiny  

 

Hosté:       Vlasta Lapáčková, účetní obce 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 

      2.   Kontrola plnění usnesení  

      3.   Smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Pardubickým krajem na  

            likvidaci škod na majetku obce, způsobené bleskovou povodní dne 13. 6. 2020 

4. Smlouva mezi Obcí Březiny a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno 

      5.   Kupní smlouva mezi obcí Březiny a O2 Czech Republic, a. s. 

6.   Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  

      Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy 

      7.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému  

            HELIOS Fenix 

      8.   Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat, uzavřená se  

            spol. Asseco Solutions, a.s. 

      9.   Žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

    10.   Program rozvoje obce 2021-2030        

    11. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

    12.   Faktura AZASS 

    13.   Různé 

    14.   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 17. 10. 2020 do 29. 10. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické  
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     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 9. zasedání zastupitelstva obce  

     ověřovateli Ing. Tomášem Dudkem a Stanislavem Mešťanem. Proti zápisu nebyly podány  

     námitky. 

           

     a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Tomáše Musílka a Bedřicha Pazderu,         

     zapisovatelem pak paní Naďu Luňáčkovou. 

          K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

Návrh usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Březiny určuje ověřovateli zápisu Tomáše Musílka a Bedřicha Pazderu,  

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. 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. 8 bod c) z 9. zasedání dne 29. 6. 2020 

    Zastupitelstvo obce Březiny  

    ukládá pí Luňáčkové – místostarostce obce předložit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o     

    místním poplatku z pobytu k právnímu rozboru na MV ČR; po obdržení stanoviska MV ČR zajistit  

    stálé zveřejnění na webových stránkách obce 

    Usnesení splněno, vyhláška byla prostřednictvím DS předložena k posouzení zákonnosti na MV  

    ČR; stanovisko MV ČR - předmětná vyhláška nebyla shledána v rozporu se zákonem. Vyhláška  

    je rovněž zveřejněna na webových stránkách obce v sekci obecně závazné vyhlášky. 

 

     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 9. zasedání  

Zastupitelstva obce Březiny. 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

3. Smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč Pardubickým krajem na  

    likvidaci škod na majetku obce, způsobené bleskovou povodní dne 13. 6. 2020 

Předsedající Ing. Štursa konstatoval, že na minulém zasedání zastupitelstva obce byli členové     

     informováni o odeslání žádosti o podporu při odstraňování škod, způsobených bleskovou     

     povodní dne 13. 6. 2020, na Pardubický kraj. Na základě této žádosti obdržela obec finanční dar  

     ve výši 100.000,- Kč. Dále uvedl, že cesta byla opravena a i díky této opravě nedošlo  k jejímu  

     dalšímu poškození dne 14.10.2020, kdy přišel přívalový déšť. Poškozen tímto deštěm byl však  

     mostek u Zezulů.  

     V diskusi k opravě cesty vystoupili všichni členové zastupitelstva, Tomáš Musílek uvedl, že u  

     opravované cesty u mlýna je potřeba kamením zasypat dráty v příkopě, které tam vyčnívají.  

     Dále z diskuse vyplynulo, že všechny propustky od Drašarovy lípy ke mlýnu jsou ve špatném  

     stavu, v této věci je třeba kontaktovat Správu a údržbu silnic. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí finančního daru obci Březiny na 

likvidaci škod na majetku obce v souvislosti s bleskovou povodní, která obec zasáhla v měsíci červnu 

2020. 

 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 

4. Smlouva mezi Obcí Březiny a Vodárenskou akciovou společností, a.s. Brno     

    Starosta obce uvedl, že předmětem této smlouvy je příjem a čištění dovezených odpadních vod na  

    ČOV (odpadní voda ze zázemí komunitní činnosti); cena za 1 m3 čištěných odpadních vod je 50,-  

    Kč. Smlouva se uzavírá s účinností od 22. 7. 2020 na dobu neurčitou. 

     

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu mezi Obcí Březiny a Vodárenskou akciovou 

společností, a. s. Brno, jejímž předmětem je příjem a čištění dovezených odpadních vod na ČOV. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

5. Kupní smlouva mezi obcí Březiny a O2 Czech Republic, a. s.   

    Předsedající jednání uvedl, že předmětem této kupní smlouvy je telefonní budka vč. betonového  

    základu a kabelu, umístěna před budovou obecního úřadu; kupní cena činí 605,- Kč vč. DPH, do  

    2 měsíců od uzavření smlouvy musí obec odstranit z telefonní budky veškerá loga a znaky,  

    spojené se společností O2 a dále je nezbytné před případnou demontáží budky projednat se  

    společností CETIN, a.s. odstranění telefonního kabelu, který je majetkem společnosti.  
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Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Březiny  

1. schvaluje Kupní smlouvu mezi obcí Březiny a O2 Czech Republic, a.s., jejímž předmětem je  

    odkoupení telefonní budky v částce 605,- Kč vč. DPH.  

2. 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. 

 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

6. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  

    Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy 

    Místostarostka pí Luňáčková k tomuto bodu programu uvedla, že se jedná o smlouvu  

    s Městskou knihovnou ve Svitavách, kterou se obec zavazuje přispět pro rok 2020  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 276,- Kč. 

 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo Obce Březiny schvaluje Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu 

pro knihovny v regionu Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy vč. finančního příspěvku ve výši 

276,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému  

    HELIOS Fenix 

    Místostarostka obce uvedla, že předmětem předloženého dodatku, který se uzavírá se spol.  

    Asseco Solutions, a.s,. je rozšíření stávajících modulů a funkcí systému ekonomického  

    informačního systému HELIOS Fenix o modul Registr obyvatel, Územně identifikační registr  

    (stávající moduly Rozpočet, Účetnictví, Výkaznictví, Účetnictví státu-přenosy). Nový modul byl  

    zástupcem fy Asseco Solutions naimplementován v měsíci říjnu 2020. Částka za modul činí  

    14.520,- Kč vč. DPH. Rozšířením o nový modul je stanovena cena za roční dodávku upgrade  

    konzultační a poradenskou činnost s účinností od 1. 1. 2021 ve výši 12.511,40 Kč. vč. DPH. 

 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní 

podpoře informačního systému HELIOS Fenix. 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

8. Smlouva o zpracování osobních údajů a Smlouva o podmínkách Sdílení dat, uzavřená se  

    spol. Asseco Solutions, a.s. 

    Místostarostka k tomuto bodu programu uvedla, že Obec má uzavřenu Smlouvu a následně  

    Dodatek č. 1 se spol. Asseco Solutions, na základě které využívá softwarové moduly a funkce  

    informačního systému HELIOS Fenix. Předmětem Smlouvy o zpracování osobních údajů je  

    specifikace vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů ve vztahu  

    k informačnímu systému, zejména pak závazek spol. Asseco Solutions provádět zpracování  

    osobních údajů v souladu s předkládanou smlouvou a v souladu s příslušnými zákony.  

 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o zpracování údajů a Smlouvu o podmínkách Sdílení 

dat, uzavřenou se spol. Asseco Solutions, a.s. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

9. Žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova     

    Tento bod programu uvedl starosta Ing. Štursa. Konstatoval, že dne 14. října 2020 byl přívalovým  

    deštěm zničen propustek u Zezulu, místní komunikace byla uzavřena. Vzhledem k tomu, že  

    MMR vypsalo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy a  

    rozvoje venkova určené pro malé obce do 3000 obyvatel, navrhl zpracovat žádosti z tohoto  

    programu. Konečný termín pro předkládání žádostí je 21. prosinec 2020.  Jednou z povinných  

    příloh je pak souhlas zastupitelstva obcei. O spolupráci při zpracování žádostí byl požádán Ing.  

    Škrabal. 

    Obec má projektově zpracované dvě oblasti, které jsou tímto typem dotace podporovány.  

     První je obnova poničené místní komunikace k zemědělskému družstvu a části komunikace, u níž  

     došlo při přívalových deštích ke zničení propustku. 

     Diskuse byla zaměřena zejména na opravu propustku u Zezulu (v současné době neprůjezdná  

     cesta, je potřeba před zimou provizorně opravit) a otázku možnosti prodeje komunikace mezi  

     kravíny Zemědělským družstvem příp. prodej pozemku podél dílny. Místostarostka obce      

     požádala člena zastupitelstva Tomáše Musílka o projednání obou možností s vedením  

     zemědělského družstva. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Březiny souhlasí s podáním žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210A -  Podpora obnovy místních komunikací na projekt 

nazvaný „Obnova místních komunikací v obci Březiny – I. etapa“.  

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Druhou oblastí je rozšíření zázemí komunitní činnosti o dostavbu kryté pergoly včetně nezbytného 

vybavení a příslušenství. Z diskuse vyplynul závěr, že pergola je nezbytná hlavně v letních 

měsících, kdy je nepříznivé deštivé počasí, což v praxi ukázala i akce svatba Hřibových. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Březiny souhlasí s podáním žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obnovy a 

rozvoje venkova, dotačního titulu 117D8210H -  Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku na projekt nazvaný „Rozšíření areálu zázemí komunitní činnosti v obci 

Březiny. 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

10. Program rozvoje obce 2021-2030 

      Tento bod programu uvedla místostarostka obce. Konstatovala, že při příp. schvalování žádosti o  

      dotace na MMR bude přihlíženo i ke koncepci programu rozvoje obce, který však doposud obec  

       neměla zpracovánu. Z tohoto důvodu předložila návrh Programu rozvoje obce 2021-2030,  

       kterou zpracoval po předchozí konzultaci se starostou obce a účetní obce Ing. Škrabal. Návrh  

       koncepce byl zaslán všem členům zastupitelstva a představitelům jednotlivých složek obce  

       k připomínkování. Připomínky, které daly Lenka Štursová a Tomáš Musílek, byly do    

       návrhu dokumentu zapracovány.  

        

       Z diskuse nevyplynuly žádné připomínky a návrhy na doplnění předloženého materiálu. 

 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje materiál Program rozvoje obce 2021-2030. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

11. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

       Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 předložila účetní obce pí Vlasta Lapáčková. Spočívá  

       v navýšení příjmu rozpočtu, snížení příjmu rozpočtu a navýšení výdajů rozpočtu. Jednotlivé  

       rozepsané položky tvoří přílohu zápisu. 

 

       Ze strany členů zastupitelstva nevzešly žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
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12. Faktura AZASS 

       Starosta obce uvedl,  že se jedná o fa v celkové výši 59.300,- Kč, z toho za členské příspěvky  

       2020 částka 8.520,- Kč a za sociální služby v roce 2019 částka 50.780,- Kč. Z diskuse  

       vyplynulo vrátit fakturu AZASS s žádostí o vystavení fa na částku 8.520,- Kč – členské  

       příspěvky za rok 2020, s tím, že sociální služby ve výši 50.780,- Kč si obec neobjednala a  

       nepřevzala. 

 

Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje vrácení fa na částku 59.300,- Kč Svazku obcí AZASS s tím, že 

částku za sociální služby v roce 2019 ve výši 50.780,- odmítá uhradit a žádá pouze o vystavení fa na 

členské příspěvky v roce 2020 ve výši 8.520,- Kč.  

 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

 

13. Různé 

- podepsán Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných  

   prací a poskytnutí příspěvku – jedná se o Petra Valeckého, dodatek se uzavírá od 1.8.-30.11.2020    

- 18. 9. 2020 proběhla na obecním úřadu za účasti místostarostky obce Tématická kontrola výkonu  

   státní správy na úseku základních registrů a tématická kontrola výkonu státní správy na úseku  

   zákona č. 159/2006 o střetu zájmů. Kontrolu provedli zaměstnanci Pardubického kraje, nebyly  

   zjištěny nedostatky    

- místostarostka vyzvala členy zastupitelstva k předání příspěvků do Březinského zpravodaje 2020  

   do 30. 11. 2020; v tomto duchu budou informováni i představitelé složek obce 

- M. Kozáček předložil ke shlédnutí a příp. připomínkám Studii rodinného domku na p.p.č. 584/3,  

   242 a 581/3, pozemek je ve společném vlastnictví a byl koupen jako investiční; záměrem je  

   postavit rodinný dům pro rodinu jako trvalé bydlení a prodat jej koncovému zákazníkovi.  

   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. V tomto smyslu  

   bude p. Kozáčkovi zaslán e-mail. 

- kauza Šimonovi – dodatečné povolení stavby, bude podáno odvolání 

- manž. Bartošovi – prostřednictvím právního zástupce  bude zaslána výzva k ukončení poškozování  

   obecní cesty na kat. území č. 1629  a její urychlené obnovení do původního stavu, tj. zelený travní    

   porost – ne oprava štěrkem a jiným nevhodným materiálem 
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14. Diskuse 

 V diskusi nikdo nevystoupil. 

 

10. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 20:00 hod.  

 

 

Zapisovatel        

Naďa Luňáčková 

 

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

         starosta 

       

         ……………………………… 

Ověřovatel zápisu  

Bedřich Pazdera 

          Naďa Luňáčková 

……………………………..      místostarostka  

           

         ……………………………  

Ověřovatel zápisu            

Tomáš Musílek    

                                                                      

………………………………                                                                                                              


