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Obec Březiny  

Zastupitelstvo obce Březiny  

 

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 4. května 2020 od 19:00 hod. 

 

 
 

Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 

Hodina zahájení:    19:00 

Hodina ukončení:    21:05 

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:    Bedřich Pazdera, Jiří Schreiber 

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  

      3.   Návrh na uzavření pracovní smlouvy 

4. Průzkumný vrt na pozemku parc. č. 559/2-manž. Bartošovi    

      5.   Záměr rekonstrukce nemovitosti Březiny čp. 99 (u Musílků) 

      6.   Stanovení výše pronájmu Zázemí komunitní činnosti 

    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  19. 4. 2020 do 30. 4. 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 6. zasedání zastupitelstva obce  

     ověřovateli Ing. Tomášem Dudkem a Tomášem Musílkem. Proti zápisu nebyly podány  

     námitky. 
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a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Bedřicha Pazdera 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. Návrhy na doplnění nebo změnu   

           programu nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje předložený návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva obce 

Březiny. 

 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

2. Kontrola plnění usnesení  

Všechna přijatá usnesení byla splněna, na posledním 6. jednání zastupitelstva nebyla žádná 

usnesení s ukládací částí přijata. 

 

 

3. Návrh na uzavření pracovní smlouvy     

Tento bod programu uvedl předsedající schůze, konstatoval, že obec v březnu tohoto roku  

     podala na Úřad práce, pobočka Svitavy, žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti  

     v rámci veřejně prospěšných prací pro 2 občany – p. Mešťana a p. Petra Valeckého. Úřad práce  

     uzavřel Dohodu s obcí pouze pro Petra Valeckého, a to od 1. 5. 2020 do 31. 7. 2020. Z tohoto    

     důvodu předsedající předložil návrh na uzavření pracovního poměru s panem Stanislavem  

     Mešťanem a to s účinností od 1. dubna 2020 na dobu neurčitou, se zařazením do platové třídy 3,  

     platový stupeň 12, platový tarif 18.390,- Kč + osobní příplatek ve výši 1.610,- Kč. Celková  

     měsíční odměna 20.000,- Kč (hrubá mzda)  

     K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné doplňující návrhy či námitky.  

 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Březiny 

1.  schvaluje uzavření pracovní smlouvy s panem Stanislavem Mešťanem a to s účinností od 1. 4.  

     2020 na dobu neurčitou. 

2. Stanovuje měsíční odměnu ve výši 20.000,- Kč (hrubá mzda). 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 
 

4. Průzkumný vrt na pozemku parc. č. 559/2-manž. Bartošovi    

    K tomuto bodu programu starosta obce uvedl následující: 

    - obec obdržela od MěÚ Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí,  

       oznámení - zahájení řízení o udělení souhlasu – provedení průzkumného vrtu na pozemku parc.   

       č. 559/2 ve vlastnictví manž. Bartošových, kde bylo v popisu uvedeno využití průzkumného  

       vrtu pro zásobování plánované chaty 

    - po shlédnutí na místě samém bylo zjištěno, že na uvedeném pozemku jsou zrealizovány stavby,  

       které jsou v rozporu s územním plánem obce 

    - byl osloven JUDr. Hanák se žádostí o zastupování obce v této záležitosti a zpracování podnětu  

       k zahájení řízení o odstranění nepovolených staveb;  

     - v této souvislosti starosta obce předložil návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní  

        pomoci ze dne 26. 9. 2018, jehož předmětem je navýšení paušální částky za zajišťování právní  

        pomoci  na celkovou výši 15.000,- Kč měsíčně + platná sazba DPH s účinnosti od 1. 4. 2020 

     

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Březiny   

a) bere na vědomí informaci o zastupování obce JUDr. Hanákem ve věci odstranění nepovolených   

    staveb manž. Bartošových 

b) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní pomoci za dne 26. 9. 2018, uzavřené  

    mezi Obcí Březiny a JUDr. Františkem Hanákem, jehož předmětem je navýšení částky za  

    poskytování právní pomoci obci na celkovou výši 15.000,- Kč + platná sazba DPH, a to  

    s účinností od 1. 4. 2020. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5. Záměr rekonstrukce nemovitosti Březiny čp. 99 (u Musílků) 

 Starosta obce seznámil členy zastupitelstva s obsahem e-mailové zprávy, zaslané panem  

     Markem, který má zájem nemovitost odkoupit, zrekonstruovat ji a provozovat jako apartmány  

     pro cca 30 rekreantů. .Z diskuse vyplynulo, že obec nemá zájem na svém území rozšiřovat  

     rekreační  plochy, záměr je v rozporu s územním plánem a vzhledem k velikosti obce a již tak  

     extrémnímu zatížení množstvím turistů a rekreantů je zvýšení počtu rekreantů neúnosné.  

     Z tohoto důvodu je i případná změna územního plánu nereálná. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Březiny  

1. nesouhlasí se záměrem p. Marka zrekonstruovat a provozovat objekt čp. 99 jako apartmány.  

2. ukládá Ing Jaroslavu Štursovi, starostovi obce, seznámit p. Marka s přijatým usnesením. 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

6. Stanovení výše pronájmu Zázemí komunitní činnosti 

     - pro občany Březin částka 500,- Kč + energie 

     - pro cizí částka 7.000,- Kč + energie         

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Březiny stanoví výši pronájmu Zázemí komunitní činnosti: 

     - pro občany Březin částka 500,- Kč + energie 

     - pro cizí částka 7.000,- Kč + energie        

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

7. Různé 

      Starosta obce informoval: 

     - poplatek za komunální odpad pro rok 2020 zůstává ve stejné výší jako v roce 2019, tzn. 450,-  

       Kč trvale žijící občan a 650,- Kč rekreační objekt; poplatek za psa 50,- Kč; preferuje se platba  

       na účet obecního úřadu z důvodu epidemie koronaviru , informace bude zveřejněna na  

       webových stránkách obce 

     - z důvodu epidemie koronaviru zrušen 6. ročník Březinské padesátky 

     - změna termínu svozu velkoobjemového odpadu – z důvodu epidemie koronaviru nový termín  

        15. červen 2020 

     - epidemie koronaviru – dopad na rozpočet obce, předpoklad snížení o cca 500 tis. Kč 

     - kauza Šimonovi – do 30. 4. mělo být ukončeno nepovolené užívání části stavby rodinného  

       domu-hospodářské části, manž. Šimonovi požádali stavební úřad MěÚ Polička o prodloužení  

        termínu do 30.6.2020, tento jim vyhověl a lhůtu prodloužil 

     - vodovod – p. Mešťan zjistí kontakty na odborného projektanta 

     - 12. 5. 2020 proběhne na obecním úřadu přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, provedou  

        zaměstnanci finančního odboru Pardubického kraje, pověřeni ředitelem Krajského úřadu           

        Pardubického kraje 

     - 8. květen-75. výročí osvobození, vzhledem k současné situaci se vzpomínkové setkání  

       neuskuteční, ale květiny položí zástupci březinských spolků a obce Březiny. 
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12. Diskuse 

 V diskusi nikdo nevystoupil. 

 

8. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 21:05 hod.  

 

 

Zapisovatel  

Naďa Luňáčková 

 

…………………………… 

 

 

Ověřovatel zápisu  

Bedřich Pazdera 

  

……………………………..  

 

Ověřovatel zápisu  

Jiří Schreiber 

                                                                      

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

Ing. Jaroslav Štursa                               

                                                                               starosta 

 

…………………………………… 

 

 

                                                                                

                                                                                Naďa Luňáčková 

                                                                                   místostarostka 

 

…………………………………… 


