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Obec Březiny  

Zastupitelstvo obce Březiny  

 

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 27. prosince 2019 od 18:00 hod. 
 

Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 

Hodina zahájení:    18 :00 

Hodina ukončení:    21:10 

Doba přerušení zasedání:   nebylo přerušeno 

Počet přítomných členů zastupitelstva: 6 

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

Mešťan, Tomáš Musílek, Bedřich Pazdera,  

Ing. Jaroslav Štursa 

Omluvení členové: Schreiber Jiří-pracovní směna 

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

5. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 4. 9. 2019 

3.   Rozpočet na rok 2020 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

5.   Inventarizace majetku obce Březiny 

6.   Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Březiny 

7.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce  

8.   Stanovení odměny za výkon funkce starosty s účinností k 1. 1. 2020       

9.   Návrh na uzavření Dohod o provedení práce na rok 2020 

    10. Návrh na uzavření kupní smlouvy – prodej pozemku č. 11/5 

    11. Různé 

    12.   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  16. 12. 2019 do 27. 12. 2019. Současně byla zveřejněna na  

     „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

     konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů      

     zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

     Omluvil neúčast Jiřího Schreibera z důvodu pracovní směny. 

     Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího 5. zasedání zastupitelstva obce  

     ověřovateli Stanislavem Mešťanem a Bedřichem Pazderou. Proti zápisu nebyly podány  

     námitky. 
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     a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl 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: 6 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 6. zasedání Zastupitelstva 

obce Březiny. 

 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

2) Kontrola plnění usnesení  
    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 

    Jak již bylo uvedeno v kontrole usnesení z 5. zasedání zastupitelstva, smlouva byla  

    zpracována a odeslána. Ze strany podnikatelského subjektu Nakladatelství JOTA nebyla  

    smlouva podepsána, představitel firmy Ing. Nekvinda zaslal na Obecní úřad Březiny vyjádření  

    Obce Krásné, ve kterém se konstatuje, že Zastupitelstvo obce Krásné svým usnesením č. 11.3  

    ze dne 17. 7. 2019 schválilo na základě žádosti Ing. Nekvindy využívat pro ukládání  

    komunálního odpadu sběrný dvůr v Obci Krásné. 

    Usnesení bylo doporučeno vyřadit ze sledování.  

 

   Usnesení č. 8 z 5. zasedání dne 4. 9. 2019 

   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   

    Místostarostka p. Luňáčková konstatovala, že záměr prodat obecní pozemek byl zveřejněn na  



3 

 

    úřední desce v termínu 4. – 20. 9. 2019. 

    Usnesení je splněno. 

 

Usnesení č. 11 z 5. zasedání dne 4. 9. 2019 

Zastupitelstvo obce Březiny  

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 

Místostarostka konstatovala, že nájemní smlouva byla sepsána a byt byl řádně na základě 

předávacího protokolu předán. 

      

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 4. zasedání  

a 5. zasedání Zastupitelstva obce Březiny. 

 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

3. Rozpočet na rok 2020     

Předsedající požádal účetní obce k představení návrhu rozpočtu na rok 2020. Účetní obce 

pí Lapáčková konstatovala, že návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické 

úřední desce od 9.12.2018 do 27.12.2018.  Rozpočet je navržen v příjmech 2 909 300,– Kč a ve 

výdajích 2 909 300,– Kč, tedy jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl projednán ve finančním 

výboru dne 21.11.2019, který doporučil návrh schválit. 

Veškeré změny rozpočtu, které budou prováděny v průběhu roku 2020 rozpočtovými 

opatřeními, bude schvalovat starosta a dodatečně je předloží ke schválení zastupitelstvu obce na 

nejbližším zasedání zastupitelstva. Návrh rozpočtu tvoří přílohu tohoto zápisu. 

 

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. Rozprava byla převážně zaměřena 

na největší akci v roce 2020, a to obnovu veřejného osvětlení v lokalitě u Drašarovy lípy, u 

Kučerova mlýna a v Pastvisku a dále pak dle vývoje hospodaření v průběhu roku i vyčlenění 

částky na opravu budovy bývalé školy.  

K předloženému návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy či námitky.  

 

Návrh usnesení č. 4: 

  Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje rozpočet na rok 2020 jako vyrovnaný. 
 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2019    

    Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření č. 3/2019. Účetní obce pí Vlasta   

    Lapáčková uvedla, že rozpočtové opatření bylo zveřejněno na úřední desce a týká se navýšení    
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    příjmu rozpočtu dle skutečnosti podle jednotlivých položek a navýšení výdajů rozpočtu  

    zejména na dobudování zázemí komunitní činnosti. 

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Rozpočtové opatření č. 3. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

5. Inventarizace majetku obce Březiny 

 Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s Plánem inventarizace majetku k 31.12.2019.  

    V této souvislosti předložil návrh Příkazu k provedení inventarizace majetku obce Březiny  

    k 31. 12. 2019 a přednesl návrh na členy inventarizační komise: 

    Předseda IK:  Luňáčková Naďa 

    Člen IK:  Mešťan Stanislav 

    Člen IK:  Musílek Tomáš 

 K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Příkaz  k inventarizaci majetku obce Březiny ke dni 31. 12. 

2019, plán inventarizace a složení inventarizační komise. 

  

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

 

6. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva obce Březiny 

        Předseda finančního výboru p. Mešťan konstatoval, že výbor se od posledního projednání  

    činnosti v zastupitelstvu dne 2. 5. 2019 sešel 1x, a to 21. 11. 2019, kdy mimo jiné projednal i  

    návrh rozpočtu na rok 2020. Seznámil členy zastupitelstva se zápisem. 

         Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva  

obce Březiny. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7. Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce Březiny 

        Předseda kontrolního výboru Ing. Dudek konstatoval, že výbor se od posledního  

     projednání činnosti v zastupitelstvu dne 2. 5. 2019 sešel 1x, a to 15. 11. 2019 

     seznámil členy zastupitelstva se zápisem. 

            Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva obce 

Březiny. 
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 Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

8. Stanovení odměny za výkon funkce starosty s účinností k 1. 1. 2020 

 Účetní obce informovala členy zastupitelstva o novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,  

    o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Na základě této novelizace  

    se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšuje zákonná minimální výše odměny pro neuvolněné starosty. 

    Pro kategorie obcí do 300 obyvatel činí výše minimální odměny neuvolněného starosty obce     

    12.888 Kč. 

           Přednesla návrh na výši měsíční odměny v částce 12.900,- Kč (hrubá mzda). 

      

V diskusi nebylo ze strany členů zastupitelstva k tomuto návrhu žádných připomínek.  

     V souvislosti s navýšením odměn dle novelizace nařízení vlády přednesl Ing. Dudek návrh na  

     zvýšení odměny místostarostce pí Luňáčkové, a to na částku 8.000,- Kč (hrubá mzda).  

      

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Březiny 

stanovuje v souladu s novelizací nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů  

zastupitelstev územních samosprávných celků, měsíční odměnu s účinností od 1. 1. 2020 

    - za výkon funkce starosty  12.900,- Kč (hrubá mzda)    

    - za výkon funkce místostarosty   8.000,- Kč (hrubá mzda) 

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

 Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

9. Návrh na uzavření Dohod o provedení práce na rok 2020 

 Předsedající schůze Ing. Štursa přednesl návrh na uzavření dohody o provedení práce pro  

    rok 2020 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) 

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

    připomínky.   

    Diskuse byla zaměřena na možnost uzavření dohody o provedení práce s Tomášem Musílkem  

    – údržba hasičského auta. Tomáš Musílek si bude zapisovat odpracované hodiny, na základě  

    výkazu bude zvážena možnost uzavření dohody o provedení práce. 

 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje uzavření Dohody o provedení práce pro rok 2020 včetně 

měsíční odměny s: 

Lapáčková Vlasta – hlavní účetní obce 

Balabánová Dagmar – úklid 

Aleš Dudek – knihovník 

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

 Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
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10. Návrh na uzavření kupní smlouvy – prodej pozemku č. 11/5 

    Starosta obce konstatoval, že na základě zveřejněného záměru na úřední desce obecního úřadu  

    prodat obecní pozemek parc. č. 11/5 (ostatní plocha) o výměře 234 m2 v katastrálním území  

    Březiny projevila vážný zájem o koupi paní Magda Fajmonová, bytem Polička, ,Jiráskova  

    613, v zastoupení svým opatrovníkem paní Jindřiškou  Švecovou, bytem Polička, Jiráskova  

    610, a paní Šárka Dítětová, bytem Polička, Seifertova 1181. Předmětný pozemek  

    bezprostředně sousedí s pozemky, které zájemci spoluvlastní, nabytím předmětného pozemku   

    získají účelnější přístup k jejich pozemkům z hlavní komunikace.  

    Starosta přednesl návrh na uzavření kupní smlouvy s paní Magdou Fajmonovou a paní Šárkou  

    Dítětovou za cenu 100,- Kč za 1 m2. 

 

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Březiny  

schvaluje Kupní smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Březiny-prodávající a paní Magdou 

Fajmonovou,  zastoupenou paní Jindřiškou Švecovou a paní Šárkou Dítětovou-kupující, jejímž 

předmětem je prodej obecního pozemku parcelní číslo 11/5 o výměře 234 m2, a to za kupní cenu 

ve výši 100,- Kč za 1 m2, tj. ve výši 23.400,- Kč. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

11. Různé 

      Starosta obce informoval: 

     - o jednání s hygieničkou na Zázemí komunitní činnosti u rybníka a mimo jiné byla otevřena i  

       otázka vodovodu; konstatoval, že každý vodovod bude muset spadat pod nějaký nový zákon,  

       není jasné, zda je to či není obecní vodovod, dle informace Ing. Dudka vodovod nebyl  

       zkolaudován; na posledním jednání zastupitelstva byli členové zastupitelstva vyzváni, aby  

       podali náměty, jak dále postupovat v této oblasti; bylo navrženo svolat v průběhu I. pololetí  

       schůzku odběratelů (jedná se o cca 40 odběratelů) 

     - kauza Šimonovi pokračuje – nadále obec zastupuje právník  

     - Zázemí komunitní činnosti u rybníka – 17. 1. 2020 proběhne setkání se zástupci firem, které  

        se na výstavbě podílely; 18. 1. 2020 se uskuteční slavnostní otevření areálu pro veřejnost;  

        členové zastupitelstva byli vyzváni, aby se zamýšleli nad otázkou, jak nadále areál  

        provozovat 

 

12. Diskuse 

 V diskusi nikdo nevystoupil 

 

6. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 20:45 hod.  

 

 

Zapisovatel  

Naďa Luňáčková 

 

…………………………… 

 

 

Ověřovatel zápisu  
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Ing. Tomáš Dudek 

  

……………………………..  

 

Ověřovatel zápisu  

Tomáš Musílek 

                                                                      

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

Ing. Jaroslav Štursa                               

                                                                                starosta 

…………………………………… 

 

 

                                                                                

                                                                                Naďa Luňáčková 

                                                                                   místostarostka 

…………………………………… 


