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  Obec Březiny  

Zastupitelstvo obce Březiny  

 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 29. června 2020 od 19:00 hod. 
 

Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 

Hodina zahájení:    19:00 

Hodina ukončení:    21:20 

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:    Ing. Tomáš Dudek, Stanislav Mešťan 

Zapisovatel:     Naďa Luňáčková 

Přítomno občanů:    dle přiložené presenční listiny  

 

Hosté:       Vlasta Lapáčková, účetní obce 

Ing. Stráník Libor, pověřen provozním řízením Svazku 

obcí AZASS 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 

      2.   Kontrola plnění usnesení  

      3.   Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek Obcí AZASS za rok 2019 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, zastoupená společností  

      ENERGOLAND, spol. s r.o.    

      5.   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotku SDH Březiny 

      6.   Závěrečný účet obce Březiny za rok 2019 a účetní uzávěrka za rok 2019 

      7.   Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

      8.   Zařazení obce Březiny do územní působnosti MAS POLIČSKO z.s. na programové období  

            2021-2027 

      9.   Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko, Zpráva o činnosti za rok 2019 a Zpráva o výsledku  

            přezkoumání hospodaření za rok 2019 

    10.   Oprava obecní komunikace na pozemku parc. č. 1631-obecní cesta do osady Světí        

    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. 6. 2020 do 29. 6. 2020. Současně byla zveřejněna na „elektronické  

     úřední desce“. 
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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 8. zasedání zastupitelstva obce  

     ověřovateli Bedřichem Pazderou a Jiří Schreiberem. Proti zápisu nebyly podány námitky. 

           

a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Dudka a Stanislava Mešťana, 

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 Stanislava Mešťana 

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 9. 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. 5 z 8. zasedání dne 4. 5. 2020 

    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. 

     Usnesení splněno, p. Markovi byl dne 8. 5. 2020 zaslán e-mail o přijatém usnesení zastupitelstva. 

 

     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 8. zasedání  

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 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2019 

Předsedající Ing. Štursa přivítal Ing. Libora Stráníka, pověřeného provozním řízením Svazku   

    obcí AZASS, který seznámil členy zastupitelstva s organizací a fungováním svazku obcí a jeho  

    hospodařením. Diskuse byla zaměřena zejména na výpočet úhrady za poskytování pečovatelské   

    služby v roce 2019, která pro naší obec činí částku 50.780,- Kč, přičemž sociální služby ve formě       

    odebírání obědů využívalo cca 7 občanů. K této záležitosti nebyly přijaty žádné závěry. 

    V souvislosti s touto problematikou byl projednán návrh Závěrečného účtu SO AZASS za rok  

     2019, který byl zveřejněn na úřední desce obce Březiny v období od 9. 6. – 24. 6. 2020. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí 

AZASS za rok 2019 

 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi obcí Březiny a ČEZ Distribuce, a. s.  

    v zastoupení na základě plné moci společností ENERGOLAND, spol. s r.o.    

     Starosta obce uvedl, že ČEZ je vlastníkem stavby zařízení distribuční soustavy –    

    podzemního kabelového vedení nn, která se nachází mj. na pozemku parc. č. 1634 v k. ú.  

    Březiny. 

     

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi obcí 

Březiny a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení na základě plné moci společností ENERGOLAND spol. 

s r. o.  

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotku SDH Březiny 

 K tomuto bodu programu místostarostka uvedla, že byla podána žádost o účelovou dotaci na     

    pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH Březiny; dotace je poskytována do výše 70% ze    

    skutečných celkových nákladů, maximální částka 26.800,- Kč.  

    Předmětnou žádost projednalo a schválilo Zastupitelstvo Pardubického, dotaci Pardubický kraj  

    zašle na účet obce do 30ti dnů po odsouhlasení předloženého písemného vyúčtování; termín po  

    předložení vyúčtování je 30. 11. 2020.  

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje 

na pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH Březiny. 

 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 7 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
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Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

6. Závěrečný účet obce za rok 2019 a účetní uzávěrka za rok 2019  

    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. V souvislosti s projednáváním tohoto bodu podala informaci o provedeném  

    přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, které bylo provedeno zástupci Krajského úřadu  

    Pardubického kraje dne 12. 5. 2019. Závěr: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

    Starosta obce poděkoval účetní obce za bezchybné vedení účetnictví obce. 
 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Březiny  

1. schvaluje: 

   a) celoroční hospodaření obce Březiny a závěrečný účet obce Březiny za rok 2019 bez  

       výhrad. 

   b) účetní závěrku obce Březiny za rok 2019. 

2. bere na vědomí informaci o provedeném přezkoumání hospodaření obce Březiny za rok    

    2019 zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje 

 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

    Místostarostka obce uvedla, že dnem 1. ledna 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990  

    Sb., o místních poplatcích, na základě které došlo mimo jiné ke zrušení dvou místních poplatků, a  

    to místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.    

    Tyto poplatky byly nahrazeny novým místním poplatkem z pobytu. 

    Na základě této skutečnosti předložila návrh na Obecně závaznou vyhlášku obce Březiny č.  

    1/2020 o místním poplatku z pobytu a návrh na zrušení stávající obecně závazné vyhlášky č.  

    2/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 22. prosince 2014. 

    Diskuse k tomuto bodu programu se zaměřila hlavně na výši sazby poplatku za každý započatý  

    den pobytu (s výjimkou dne jeho počátku), byla navržena částka 11,- Kč.   

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Březiny: 

a) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu, včetně sazby  

    poplatku ve výši 11,- Kč 

b) zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 22.  

    prosince 2014 

c) 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 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
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8. Zařazení obce Březiny do územní působnosti MAS POLIČSKO z.s. na programové období  

    2021-2027 

    Místostarostka k tomuto bodu programu uvedla, že se jedná o obnovení souhlasu se zařazením  

    území obce Březiny do územní působnosti MAS Poličsko pro následující programové období  

    2021-2027, což znamená, že v příštích 7 letech mohou subjekty se sídlem v obci žádat na MAS  

    Poličsko o dotace z EU. Z vyslovení souhlasu neplynou obci žádné finanční ani jiné závazky. 

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje zařazení svého správního území do územní působnosti MAS 

POLIČSKO z.s. na programové období 2021-2027. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

9. Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko, Zpráva o činnosti za rok 2019 a Zpráva o výsledku  

    přezkoumání hospodaření za rok 2019 

    Místostarostka obce uvedla, že tento materiál byl zveřejněn od 25. 5. do 10. 6. 2020 na úřední  

    desce obce. 

    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Březiny bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2019 

 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

10. Oprava obecní komunikace na pozemku parc. č. 1631-obecní cesta do osady Světí        

      Dne 13. 6. 2020 zasáhla i naši obec Březiny blesková povodeň, která zcela zničila cestu –  

      parcela č.  1631. Jedná se o obecní cestu do osady Světy, povodní byl znemožněn  přístup  

      k obytným domům. Hejtman Pardubického kraje informoval o pomoci postiženým obcím    

      formou finančního daru na likvidaci škod na majetku obce. Obec dne 15. 6. 2020 odeslala na  

      Pardubický kraj žádost o podporu při odstraňování škod, které vyčíslila částkou cca 550.000,-  

      Kč. 

      Starosta obce navrhl provést opravy komunikace 3 způsoby: 

      - povrch jednomletka 

      - asfaltový recyklát 

      - asfaltový koberec. 

       Uvedl, že z rozpočtu obce lze uvolnit částku cca 400.000,- Kč. Po obsáhlé diskusi a vyjádření se  

       jednotlivých členů zastupitelsva ke způsobu zajištění opravy byl navržen asfaltový recyklát. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje provést opravu obecní komunikace na parc. č. 1631, zasažené 

bleskovou povodní dne 13. 6. 2020, formou asfaltového recyklátu. 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

11. Různé 

      Starosta obce informoval: 

     - od 8. 6. 2020 vlastní obec živnostenský list 

     - byl dán souhlas se stavbou pergoly u chaty ev. č. 3 na parcele č. 2/1 a to na základě žádosti  

       Hannelory Pavlišové  

     - Určení odpovědného vedoucího Zázemí komunitní činnosti – návrhy do příštího jednání  

       zastupitelstva    

     - Zázemí komunitní činnosti – úvaha o vybudování pergoly a to na základě návštěvnosti v letních  

        měsících (nepřízeň počasí) 

     - voda – zjištěny kontakty na příp. projektanta 

     - kauza Šimonovi – stavební úřad MěÚ Polička prodloužil lhůtu o povolení stavby do 30.6.2020  

       (hospodářská část) 

     - odstranění stavby na pozemku parc. č. 559/2 – manž. Bartošovi; podáno odvolání proti  

        rozhodnutí o nařízení odstranění stavby; CHKO vyslovilo souhlas s průzkumným vrtem 

     Místostarostka obce informovala o podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu  

     Pardubického kraje na výjezdy dopravního automobilu JSDH obce Březin v období 21. 3. – 17.  

     5. 2020 (COVID-19) 

 

 

12. Diskuse 

 V diskusi nikdo nevystoupil. 

 

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

 

 

Zapisovatel        

Naďa Luňáčková 

 

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

         starosta 

       

         ……………………………… 

Ověřovatel zápisu  

Ing. Tomáš Dudek 

          Naďa Luňáčková 

……………………………..      místostarostka  

           

         ……………………………  

Ověřovatel zápisu            

Stanislav Mešťan    

                                                                      

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


