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         Obec Březiny  
Zastupitelstvo obce Březiny  

 
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 

konaného dne 26. března 2021 od 18:00 hod. 
 
Místo jednání:     Obec Březiny – místnost obecního úřadu 
Hodina zahájení:    18:00 
Hodina ukončení:    19:25 
Doba přerušení zasedání:   nebylo přerušeno 
Počet přítomných členů zastupitelstva: 6 

Přítomní členové: Ing. Tomáš Dudek, Naďa Luňáčková, Stanislav Mešťan, , 
Bedřich Pazdera, Ing. Jaroslav Štursa, Jiří Schreiber 

Omluvení členové: Tomáš Musílek - nemoc 
Neomluvení členové: - 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Tomáš Dudek, Stanislav Mešťan 
Zapisovatel:     Naďa Luňáčková 
Přítomno občanů:    0 
 
Hosté:       Vlasta Lapáčková, účetní obce 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu 
      2.   Kontrola plnění usnesení  
      3.   Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
      4. Žádost ZŠ a MŠ Telecí 
      5.   Cyklomapa Svitavsko dětem 

6.   Návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. , o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a   
      dohodu o umístění stavby Březiny, p. č. 1696, SS 200, knn  

      7.   Návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti – akce               
            Rekonstrukce nn Březiny u Poličky – legislativně právní dořešení  
      8.   Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o stanovisko k výstavbě veřejného osvětlení v obci Březiny 

9.   Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu  
      Pardubice s Městskou knihovnou Svitavy 

    10.   Žádost o změnu využití části pozemků p. č. 109 a p. č. 110    
    11. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční příspěvek 
    12.   Přestavba komunální infrastruktury v obci Březiny – pořízení obecního bytu 
    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 18. 3. 2021 do 26. 3. 2021. 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 členů      
     zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
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            Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího 11. zasedání zastupitelstva obce  
     ověřovateli Ing. Tomášem Dudkem a Jiřím 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: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
 Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
     b) Schválení programu jednání 
           Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Uvedl, že hlavním bodem dnešního  
            jednání mělo být schválení nových obecně závazných vyhlášek o místním poplatku z pobytu  
            a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
            využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to v souvislosti s novelou zákona o  
            místním poplatku, účinnou od 1. 1. 2021. Dnešnímu jednání bude předložena pouze obecně  
            závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu, vyhláška o místním poplatku za odpady  
            předložena ke schválení nebude. S ohledem na znění přechodných ustanovení nové  
            odpadové legislativy lze tento nový poplatek stanovit až s účinností od 1.1.2022. Z  
            uvedeného tedy vyplývá, že pro letošní rok nelze navýšit poplatek za odpady. 
 
            Návrhy na doplnění nebo změnu programu nebyly vzneseny. 

 
Návrh usnesení č. 2: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje předložený návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva obce Březiny 
2. ukládá starostovi a místostarostce obce předložit zastupitelstvu obce ke schválení obecně  
    závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
   Termín: 31. 12. 2021 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
2. Kontrola plnění usnesení  
    Usnesení č. 6 bod 2 z 10. zasedání dne 29. 10. 2020 
    Zastupitelstvo obce 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. 
    Usnesení je plněno částečně, byla provedena demontáž budky, nebyla prozatím kontaktována  
    společnost CETIN, která je majitelem telefonních kabelů, s požadavkem na jejich odstranění. 
    Na posledním 11. zasedání zastupitelstva obce nebyla přijatá žádná usnesení s ukládací částí. 
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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 Zastupitelstva obce Březiny.  
 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
    V souvislosti s novelou zákona o místním poplatku, která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2021, je  
     zastupitelstvu obce předkládán návrh na novou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 
     Zároveň je zastupitelstvu předkládán návrh na zrušení stávající vyhlášky č. 1/2020 o místním  
     poplatku z pobytu ze dne 29.6.2020. Předkládaným návrhem se sazba poplatku za každý  
     započatý den nemění, zůstává částka 11,- Kč. Vyhláška nabyde účinnosti patnáctým dnem po dni  
     vyhlášení. 
      
     K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky 
 
Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Březiny  
1. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o místním poplatku z pobytu 
2. ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 
3. ukládá pí Luňáčkové, místostarostce obce, předložit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o  
    místním poplatku z pobytu na MV ČR k posouzení zákonnosti. 
   Termín: ihned 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 

4. Žádost MŠ a ZŠ Telecí  
    Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se žádostí MŠ a ZŠ Telecí ve věci poskytnutí  
    sponzorského příspěvku ve výši 4.200,- Kč na pořízení absolventských mikin. Jedním  
    z absolventů je i žák s trvalým pobytem na Březinách. 
         
    Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje poskytnutí sponzorského příspěvku ve výši 4.200,- Kč MŠ a 
Z/Š Telecí na pořízení absolventských mikin. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
5. Cyklomapa Svitavsko dětem 
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    Tento bod programu uvedl starosta obce Ing. Štursa. Seznámil s nabídkou členy zastupitelstva.          
     Konstatoval, že v této souvislosti byly osloveny děti jednak z Březin a jednak ty, které jezdí na  
     Březiny k prarodičům, o nakreslení obrázku, který by charakterizoval naší obec. Vybraný  
     obrázek pak bude umístěn na cyklomapě. Stojan na tuto mapu bude vyroben svépomocí.  
     Předpokládaná cena cyklomapy je cca 15.000,- Kč. 
 
       Ze strany členů zastupitelstva nevzešly žádné připomínky k tomuto návrhu.   
     
Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo Obce Březiny schvaluje pořízení cyklomapy Svitavsko dětem  
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
 
6. Návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. , o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a   
    dohodu o umístění stavby Březiny, p. č. 1696, SS 200, knn  
    Jak uvedl starosta obce, jedná se o vybudování nového kabelového vedení nn do nového  
    kabelového pilíře, umístěného na dotčeném pozemku. 
  
K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. , o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a  dohodu o umístění stavby Březiny, p. č. 1696, SS 200, knn  
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6  Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
 
7. Návrh smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti – akce               
    Rekonstrukce nn Březiny u Poličky – legislativně právní dořešení  
    K tomuto bodu programu starosta obce Ing. Štursa uvedl, že se jedná o legislativně právní  
    dořešení zrealizované akce „Březiny u Poličky – rekonstrukce nn, V roce 2017 byla uzavřena  
    smlouva o zřízení věcného břemene, ale ze strany ČEZ Distribuce, a.s. došlo k opomenutí parc. č.  
    1629. Uzavřením této smlouvy tak dochází k nápravě.   
     
     Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-
2005182/VB/1a, Březiny u Poličky – rekonstrukce nn. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
8. Žádost ČEZ Distribuce, a.s. o stanovisko k výstavbě veřejného osvětlení v obci Březiny            
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    Starosta obce seznámil členy zastupitelstva se žádostí o stanovisko k výstavbě veřejného osvětlení  
    v obci Březiny, místní část Březiny v majetku obce. Tuto investiční akci zařadila ČEZ  
    Distribuce, a.s. do plánu stavebního programu na rok 2026. Pro naši obec to bude znamenat  
    výstavbu nových rozvodů pro veřejné osvětlení včetně zpracování projektové dokumentace, což  
    ČEZ nemůže zajišťovat na vlastní náklady 
              

Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 

Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Březiny souhlasí s rekonstrukcí NN v obci Březiny – investiční akce Březiny 
„knn“, zařazená do stavebního programu spol. ČEZ Distribuce a. s. na rok 2026. 

Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

 
9. 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 2021  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. 
      

K předloženému návrhu nebyly ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani     
    připomínky.   
 
Návrh usnesení č. 10: 

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: 6  Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

 
10. Žádost o změnu využití části pozemků p. č. 109 a p. č. 110    
      Starosta obce seznámil člen zastupitelstva s žádostí Tomáše a Soni Ligmajerových o změnu  
       využití části pozemků na p. č. 109 a p. č. 110, jichž jsou vlastníky. V současné době jsou  
       pozemky využivány jako travnatá plocha a žadatelé plánují na části z nich výstavbu RD o 1 NP. 
       K tomu starosta uvedl, že v nejbližší době se nebude zpracovaný územní plán měnit a se  
       záměrem žadatelů navrhl vyslovit nesouhlas 

 
Ze strany členů zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.   

  
Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Březiny nesouhlasí se záměrem výstavby rodinného domu na části pozemků p. č. 
109 a p. č. 110, jehož vlastníky jsou Tomáš a Soňa Ligmajerovi. Zároveň konstatuje, že v nejbližší 
době není uvažováno se změnou zpracovaného územního plánu obce. 
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Výsledek hlasování: Pro návrh: 6 Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
 
11. Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční příspěvek 
      Zastupitelé obce byli seznámeni se žádostí Oblastní charity Červený Kostelec o finanční  
      příspěvek na náklady Hospice Anežky České (lůžková část) a Mobilního hospice Anežky České  
      (domácí hospicová péče). Starosta obce k této žádosti uvedl, že nedoporučuje žádosti vyhovět,   
      obec Březiny zasílá finanční příspěvek a tím podporuje Charitu Polička, která působí v regionu. 

 
Ze strany členů zastupitelstva vzneseny žádné námitky ani připomínky.   

  

Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Březiny nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Oblastní charitě Červený 
Kostelec. 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6  Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 
 
12. Přestavba komunální infrastruktury v obci Březiny – pořízení obecního bytu 
      Starosta obce přednesl návrh na výstavbu obecního bytu v budově obecního úřadu v I. poschodí  
      a v této souvislosti požádat o dotaci z podprogramu Podpora výstavby a obnovy komunální  
      infrastruktury, vyhlášeného MF ČR – dotační titul 90%. Výstavbou by byla částečně omezena  
      knihovna obecního úřadu, z důvodu podání žádosti je třeba vypracovat projektovou dokumentaci  
      + rozpočet. O spolupráci při zpracování žádosti byl požádán Ing. Śkrabal. 
      Diskuse – přednostní umístění sociálně slabého občana ve vztahu k dotacím 
      Starosta obce podal informaci k podané žádosti o dotaci na opravu komunikace – výsledek má  
      být znám do konce dubna t. r. 
 
Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Březiny schvaluje 

1. Záměr rekonstrukce části veřejné budovy č.p. 32 na obecní byt. 
2. Zpracování dokumentace a podání žádosti o dotaci na projekt „Obec Březiny –  
    přestavba komunální infrastruktury, pořízení obecního bytu“ z podprogramu Podpora  
    výstavby a obnovy komunální infrastruktury, vyhlášeného Ministerstvem financí ČR na  
    rok 2021. 
 
 
Výsledek hlasování: Pro návrh: 6  Proti návrhu: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
 
13. Různé 
- dotaz Ing. Ptáčka, ,Geodézie Česká Třebová – zda byl doložen na KN geometrický plán vč.  
   souhlasného prohlášení – pozemek st. 36 – členům zastupitelstva není známo 
- kauza Šimonovi – odvolání proti povolení stavby 
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- kauza Bartošovi – Pardubický kraj povolil vrt studny; prodloužen termín k odstranění stavby 
- Tříkrálová sbírka 2021 – 6.322,- Kč 
- Václav Šafář – rezervace hrobového místa na místním hřbitově – souhlas 
- záměr pořídit malotraktor, budou vyžádány nabídky 
- předpoklad uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
   a poskytnutí příspěvku od 1.5.2020 do 30.11.2021 s Úřadem práce ČR 
 
 
14. Diskuse 
 V diskusi nikdo nevystoupil. 
 

12. zasedání Zastupitelstva obce Březiny bylo ukončeno v 19:25 hod.  
 
 
Zapisovatel        
Naďa Luňáčková 
 
……………………………      Ing. Jaroslav Štursa 
         starosta 
       
         ……………………………… 
Ověřovatel zápisu  
Ing. Tomáš Dudek 
          Naďa Luňáčková 
……………………………..      místostarostka  
           
         ……………………………  
Ověřovatel zápisu            
Stanislav Mešťan    
                                                                      
………………………………                                                                                                              


