Zápis č. 6/2019
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Březno, konaného dne 18. 12. 2019 od 18:30
hodin v Zasedací místnosti - Sokolovna
(§ 95 zákon o obcích)

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání.
Zápis zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení.
Přítomni: Barbora Adamcová, Josef Bejr, Mgr. Dana Bělohlávková, Václav Bureš, Ing. Pavel Horák,
Zdeněk Jonáš, Ing. Ondřej Kočí, Dipl.um. Zdeňka Nečesaná, RNDr. Kristýna Prosecká, MUDr. Marek
Příbramský, Ing. Pavel Stránský, Ing. Michal Sulej, Zbyněk Valenta
Omluveni: Radek Plavnický
Pozdější příchod: Václav Horák
Jméno zapisovatele: Dana Titlbachová
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Sulej, RNDr. Kristýna Prosecká

Program jednání:
1 - Schválení ověřovatelů zápisu
2 - Zpráva o činnosti
3 - Zpráva o hospodaření 30.11.2019
4 - Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Sokol Březno, z.s. ze dne 18.9.2019
5 - Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SDH Březno ze dne 25.9.2019
6 - Zpráva z činnosti Finančního výboru
7 - Projednání a schválení Návrh rozpočtu Městyse Březno na rok 2020
8 - Žádost o nájem pozemku par.č.129 díl "c" a část pozemku 130/4 ve Březně
9 - Uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli na rok 2020
10 - Jednání s Českou poštou s.p. o provozování a zajištění služeb Pošty Partner ve Březně
11 - Schválení investiční zálohy od Obce Židněves na financování Intenzifikace ČOV Březno a
Židněves
12 - Rozpočtové opatření č. 21/2019
13 - Schválení OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
14 - Schválení OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
15 - Schválení OZV č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Března
16 - Diskuse

1 - Schválení ověřovatelů zápisu
Důvodová zpráva:
Návrh na ověřovatele: Ing. Michal Sulej a RNDr. Kristýna Prosecká

usnesením č. 1/1 Zastupitelstvo městyse Březno schváluje ověrovatelé zápisu: Ing. Michal Sulej a
RNDr. Kristýna Prosecká.
Zastupitelé schválili 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.

2 - Zpráva o činnosti
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Důvodová zpráva:
Zprávu o činnosti přednesla p. starostka
Za měsíc od minulého zasedání zastupitelstva se dokončil rozpočtový proces příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Březno.
Rada městyse schválila 27.11.2019 rozpočet a příspěvek zřizovatele je pro rok 2020 ve výši
3.080.000 Kč.
Připravil se Návrh rozpočtu Městyse Březno na rok 2020, který byl projednání radou a finančním
výborem.
Započala příprava na rozvojové lokalitě Z1 Rasovna. Požádali jsme o stanovisko Magistrát města MB,
územně plánovací odbor
o souhlas s rozdělením pozemků na stavební pozemky.
Pozemky od Obce Kolomuty jsou již ve vlastnictví Městyse Březno. Probíhá zápis vkladu na KN.
Kupní cena za pozemky byla již uhrazena.
Diskuse:
p. Stránský: Ptá se na rozvojové lokality, zda jsou nějaké limity na ubytovací kapacity, aby pozemky
neskoupili firmy a nepostavili tam bydlení pro agenturní pracovníky.
p. starostka + p. P. Horák: Nemělo by se to stát, regulaci vymezuje územní plán Března,
zastupitelstvo neprojednává. Magistrátu MB odboru územního plánování bylo zadáno prověřit
možnosti Územní studie plochy Z8a, k tomu rada a stav. komise podala připomínky, které Magistrát
města MB, územně plánovací odbor zapracuje do ÚP. Územní studii lokality Z8a bude zpracovávat a
financovat firma MSP Projekty s.r.o.

3 - Zpráva o hospodaření 30.11.2019
Důvodová zpráva:
Zprávu o hospodaření k 30.11.2019 přednesla p. Titlbachová viz příloha
Zastupitelstvo městyse zprávu o hospodaření bere na vědomí.

Přílohy:
Příloha č. 1: Zprava_o_hospodareni_k_30.11.2019.xlsx

4 - Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Sokol Březno, z.s. ze dne
18.9.2019
Důvodová zpráva:
Sokol Březno požádal o změnu výše poskytnuté dotace na činnost sportovních oddílů v roce 2019 snížení o 100.000 Kč z důvodu získání dotace na provozní výdaje z MŠMT. Skutečné čerpání dotace v
roce 2019, ale bylo vyšší a nedočerpáno je pouze 52.519 Kč.
Nedočerpané prostředky jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2020 a budou SOKOLU Březno
poskytnuty na opravy budovy kabin v Židněvsi v areálu fotbalového hřiště.
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Diskuse:
p. starostka: Chválí Sokol z.s, Březno, že se snaží získávat dotace i z jiných zdrojů než od obce a
doufá, že v tom bude Sokol pokračovat. Sokol přečerpal položku oddíl kopaná a snížil položku oddíl
házená a) 5.000 Kč - přesun prostředků na odměny trenérů, snížení oddíl házená, zvýšení oddíl
kopaná
b) 6.008 Kč - přesun nedočerpaných prostředků oddíl kopaná rozhodčí na položky doprava mládež a
sportovní výbava
p. Stránský: Jako zástupce Sokola, z.s. Březno popisuje činnosti v Sokolu a uvádí, že jsou rádi, že do
trénování dětí se zapojují rodiče dětí, hlavně ve fotbalu. Na položku rozhodčích byli vyčerpány nižší
náklady, které se snažili účelně využít.
p. starostka: Veřejnoprávní smlouva obsahuje závaznou přílohu dle kategorie čerpání. Na změnu v
čerpání dotace je nutné uzavřít Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě.

Přílohy:
Příloha č. 1: Vyuctovani_SOKOL.pdf
usnesením č. 4/1 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace Sokolu Březno, z.s. ze dne 18.9.2019, změna přílohy č.1, rozpočtové změny Sokolu
Březno z.s, ve výši:
a) 5.000 Kč - přesun prostředků na odměny trenérů, snížení oddíl házená, zvýšení oddíl kopaná
b) 6.008 Kč - přesun nedočerpaných prostředků oddíl kopaná rozhodčí na položky doprava mládež a
sportovní výbava
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.
usnesením č. 4/2 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace Sokolu Březno, z.s. ze dne 18.9.2019 snížení celkové poskytnuté dotace na rok
2019 na oblast Činnost sportovních oddílů o 52.519,40 Kč.
Odůvodnění: Sokol Březno z.s. získal dotaci z MŠMT na provozní výdaje, z tohoto důvodu nedočerpal
poskytnutou dotaci městyse Březno.
Sokol Březno bude podpořen v roce 2020 mimo oblasti Činnost sportovních oddílů a údržba hřiště,
také na opravy budovy kabin v Židněvsi.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

5 - Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace - SDH Březno ze dne 25.9.2019
Důvodová zpráva:
SDH požádali o rozpočtovou změnu v rámci poskytnuté dotace na rok 2019 ve výši 232.000 Kč.
Nedočerpala se položka jiné aktivity organizace Boleslavský pohár a navýší se položka odměna
trenéra.
Rozpočtová změna bude ve výši 3.000 Kč. Výše dotace nebude změněna, pouze účel.

usnesením č. 5/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje SDH Březno Dodatek č.1 k
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25.9.2019 v r. 2019 - rozpočtová změna ve výši
3.000 Kč, pouze přesun položek.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.
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6 - Zpráva z činnosti Finančního výboru
Důvodová zpráva:
Zprávu z činnosti FV přednesl pan MUDr. Marek Příbramský - předseda FV
Finanční výbor projednal Návrh Rozpočtu dne 25.11.2019 se závěry: snížení dotace Sokolu z.s.
Březno o 7.500 Kč, bude poníženo v Návrhu rozpočtu na rok 2020.
FV má dotaz na pol. 2111 příjmy stočné, zda navýšit - plnění skutečnosti 2019 na 99,3%. Jedná se o
položku, kde se nachází pouze platby za stočné, které již v letošním roce žádné nebudou. Další platby
za stočné budou probíhat až v 1/2020. Dojde k navýšení.
Rada městyse upravila rozpočet na rok 2020 takto:

Název organizace

Výše navržené
dotace

Sokol Březno z.s. sportovní oddíly

407.750 Kč

Sokol Březno z.s. údržba hřiště

40.000 Kč

Sokol Březno z.s. oprava kabin

100.000 Kč

Volokolopole z.s. příspěvek a aktivitu
děti a mládeže

14.000 Kč

Obec Baráčnícká

17.000 Kč

SDH Březno

124.000 Kč

Občanské sdružení Březenské divadlo

19.000 Kč

Návrh rozpočtu městyse Březno na rok 2020
Příjmy ve výši........................................................30.568.000 Kč
Výdaje ve výši...................................................... 37.552.500 Kč
Financování celkem:.............................................. 6.984.500 Kč
Návrh schodkového rozpočtu - Schodkový rozpočet kryjeme finanční rezervou z minulých let ve výši
6.984.500 Kč.
Diskuse pokračuje v bodu č. 7 - Projednání a schválení Návrhu Rozpočtu

Přílohy:
Příloha č. 1: zprava_FV.pdf

7 - Projednání a schválení Návrh rozpočtu Městyse Březno na rok 2020
Důvodová zpráva:
Návrh rozpočtu na rok 2020 přednesl pan MUDr. Příbramský předseda Finančního výboru.
Finanční výbor projednal dne 25.11.2019 se závěry: snížení dotace Sokolu z.s. Březno o 7.500 Kč,
bude poníženo v Návrhu rozpočtu na rok 2020.
FV má dotaz na pol. 2111 příjmy stočné, zda navýšit - plnění skutečnosti 2019 na 99,3%. Jedná se o
položku, kde se nachází pouze platby za stočné, které již v letošním roce žádné nebudou. Další platby
za stočné budou probíhat až v 1/2020. Dojde k navýšení.
Rada městyse upravila rozpočet na rok 2020 takto:
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Název organizace

Výše navržené
dotace

Sokol Březno z.s. sportovní oddíly

407.750 Kč

Sokol Březno z.s. údržba hřiště

40.000 Kč

Sokol Březno z.s. oprava kabin

100.000 Kč

Volokolopole z.s. příspěvek a aktivitu
děti a mládeže

14.000 Kč

Obec Baráčnícká

17.000 Kč

SDH Březno

124.000 Kč

Občanské sdružení Březenské divadlo

19.000 Kč

Návrh rozpočtu městyse Březno na rok 2020
Příjmy ve výši........................................................30.568.000 Kč
Výdaje ve výši...................................................... 37.552.500 Kč
Financování celkem:.............................................. 6.984.500 Kč
Návrh schodkového rozpočtu - Schodkový rozpočet kryjeme finanční rezervou z minulých let ve výši
6.984.500 Kč.
Diskuse:
p. starostka: Rozpočet je rozdělen na paragrafy a položky, na kapitálové a běžné výdaje, na úřední
desce je zveřejněn do rozpočtové podoby, vycházíme ze Střednědobého výhledu.
p. Stránský: Jaký bude další postup s výstavbou nad prodejnou?
p. starostka: Ing. arch.Knappová pracuje na PD nástavba nad prodejnou, termín zpracování má do
2/2020.
p. Stránský: Budeme se k tomu vracet?
p. starostka: Můžeme, až budeme mít nějaký výstup od projektanta, můžeme svolat pracovní jednání
zastupitelů.
p. starostka: Otázka do rozpočtu, zda podpoříme Sokol z.s, Březno - žádají o přesun fin. prostředků
na r.2020 navýšení o celkových 100.000 Kč na opravu soklu terasy kabin a podlahy v kabinách v
Židněvsi. Kabiny jsou ve vlastnictví Sokola Březno, z.s. Snaží se postupně opravovat vnější i vnitřní
prostory. Osobně si myslí, že podpora je vfodná. Sokol se snaží získávat fin. prostředky i z jiných
zdrojů než od obce.
p. Příbramský: Připomínkuje, že by bylo dobré dávat vyúčtování Sokola o 14 dní dříve kvůli
procesním věcem.
p. Stránský: Snažili jsme se dodat doklady co nejdříve, ale byl to zdlouhavý proces.
p. starostka: Potvrzuje, že je to zdlouhavý proces, není to lehké. Podává návrh na schválení rozpočtu
na rok 2020 v podobě jak byl zveřejněn s tím, že Sokolu Březno, z.s. bude poskytnuto na opravu
kabin 100.000 Kč. Rozpočet na rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce 29.11.2019. Dle zákona o
obcích je povinnost zveřejnit Návrh rozpočtu 15 dnů před projednáváním.
Všichni souhlasí

Přílohy:
Příloha č. 1: Navrh_rozpoctu_mestyse_na_r.2020.pdf
Příloha č. 2: zprava_FV.pdf
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usnesením č. 7/1 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Rozpočet na rok 2020 jako schodkový odvětvové členění
Příjmy ve výši........................................................ 30.568.000 Kč
Výdaje ve výši...................................................... 37.552.500 Kč
Financování celkem:.............................................. 6.984.500 Kč
Financování je z finančních prostředků minulých let.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.
usnesením č. 7/2 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo dotaci pro Sokol Březno z.s,
ve výši 100 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.
usnesením č. 7/3 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace (neinvestiční transfer) podle § 10a zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro spolky a další organizace, které žádali o dotaci.
Žádosti o dotaci na rok 2020 - Městys Březno poskytovatel
Název organizace:
Výše navržené dotace
Sokol Březno z.s. sportovní oddíly
407.750 Kč
Sokol Březno z.s. údržba hřiště
40.000 Kč
Sokol Březno z.s. oprava kabin
100.000 Kč
Volokolopole z.s. příspěvek a aktivitu děti a mládeže
14.000 Kč
Obec Baráčnícká
17.000 Kč
SDH Březno
124.000 Kč
Občanské sdružení Březenské divadlo
19.000 Kč
Celkem........................................................................... 721.750 Kč
S těmito spolky budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (neinvestiční transfer).
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

8 - Žádost o nájem pozemku par.č.129 díl "c" a část pozemku 130/4 ve Březně
Důvodová zpráva:
Pan František Fořt ml. čp.54 podal žádost o pronájem společné zahrádky (dříve měl v pronájmu otec
p. Fořt) s manželi Novotnými na pozemku par.č. 129 díl "c" a část pozemku 130/4 v k.ú. Březno u
MB. Manželé Novotní mají s obcí uzavřenou smlouvu na užívání pozemku.
Návrh Rady: Pronájem pozemku umožnit panu Fořtovi na zkoušku na 1 rok.
Diskuse:
p. Novotná: Dozvěděla se o žádosti p. Fořta o pronájem pozemku od p. starostky. P. Novotní jednali s
p. Fořtem a domluvili se, že si dají vyměřit rozdělení pozemku dle domluvy a oplotí, aby nebyly
problémy se sousedy.
p. starostka: Plochu pozemku 129 díl "c" a část par.130/4 v k.ú. Březno rozdělit na 2 zahrádky dle
dohody uživatelů. Vytyčení rozdělení plochy zahrádky a oplocení bude na fin. náklady žadatele.
Všichni souhlasí

Přílohy:
Příloha č. 1: zahradky_bytovka.pdf
usnesením č. 8/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje rozdělení plochy pozemku par.č.129 díl
"c" a část par.130/4 v k.ú. Březno rozdělit na 2 zahrádky dle dohody uživatelů. Vytyčení rozdělení
plochy zahrádky a oplocení bude na fin. náklady žadatele.
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Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

9 - Uzavření pracovněprávního vztahu mezi obcí a zastupiteli na rok 2020
Důvodová zpráva:
Zákon o obcích stanovuje povinnost při uzavření pracovněprávního vztahu se zastupitelem obce
schválit uzavření pracovněprávního vztahu zastupitelstvem vždy na rok.
Pan Václav Bureš uzavření pracovněprávního vztahu Dohody o pracovní činnosti v rozsahu
maximálně 50 hod./měsíčně, obsluha malotraktoru ISEKI,
období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 225 Kč/hod.
Pan Josef Bejr uzavření pracovněprávního vztahu Dohody o provedení práce v rozsahu maximálně 10
hod./měsíčně, dozor výčepu sokolovny.
období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 200 Kč/hod.

usnesením č. 9/1 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo uzavření pracovněprávního vztahu panu
Václavu Burešovi - Dohoda o pracovní činnosti v rozsahu maximálně 50 hod./měsíčně, obsluha
malotraktoru ISEKI, na období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 225 Kč/hod. a
panu Josefu Bejrovi uzavření pracovněprávního vztahu Dohody o provedení práce v rozsahu
maximálně 10 hod./měsíčně, za dozor výčepu sokolovny, na období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 200
Kč/hod.
Zastupitelstvo městyse schválilo 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.

10 - Jednání s Českou poštou s.p. o provozování a zajištění služeb Pošty Partner ve
Březně
Důvodová zpráva:
Městys Březno v roce 2020 bude jednat s Českou poštou s.p. o podmínkách pronájmu, přestavby
pošty a provozovat začne po uzavření smlouvy o zajištění služeb ve Březně s Poštou Partner.
Městys Březno osloví okolní spádové obce o spolufinancování Pošty Partner.
Všichni souhlasí

Přílohy:
Příloha č. 1: Prezentace_PP_Brezno_u_Mlade_Boleslave_obec_2019_05_27.pdf
Příloha č. 2: Smlouva_o_zajisteni_sluzeb_pro_CP_v_25_09_2018.docx
usnesením č. 10/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje jednání s Českou poštou a.s. o
zřízení Pošty Partner ve Březně.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

11 - Schválení investiční zálohy od Obce Židněves na financování Intenzifikace ČOV
Březno a Židněves
Důvodová zpráva:
Uzavřít smlouvu na Ujednání smluvních stran v souvislosti s uzavřenou smlouvou o spolupráci projekt Rozšíření a intenzifikace ČOV - poskytnutí zálohy do výše
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spoluúčasti Obce Židněves na tomto projektu. Investiční záloha by byla splatná k 30.12.2019.
Výše zálohy bez DPH činí 1.650.289 Kč.
Všichni souhlasí

usnesením č. 11/1 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Ujednání smluvních stran v souvislosti s
uzavřenou smlouvou o spolupráci s obcí Židněves - 2. investiční záloha ve výši 1.650.289,-bez DPH,
tj. 1.996.850,-včetně DPH.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

12 - Rozpočtové opatření č. 21/2019
Důvodová zpráva:
Rozpočtové opatření č.21 viz příloha
Zvýšení příjmů o 1.996.507 Kč
Financování rezervy z minulých let se sníží o 1.996.507 Kč
Rozpočtové opatření zvýšení příjmů o 1.996.507 Kč. Financování rezervy z minulých let sníženo o
1.996.507 Kč.
Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Dle zákona č.250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.

usnesením č. 12/1 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Rozpočtové opatření č.21/2019
Zvýšení příjmů o 1.996.507 Kč
Financování z rezervy minulých let se sníží o 1.996.507 Kč
Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Dle zákona č.250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.

13 - Schválení OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Důvodová zpráva:
Z důvodu novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích městys Březno zrušuje OZV
č.1/2013 o místních poplatcích ze dne 27.3.2013 a nahrazuje OZV č.2/2019 o místním poplatku ze
psů viz příloha - zvyšuje se cena poplatku za jednoho psa na 100 Kč a za druhého psa a dalšího na
150 Kč.

Přílohy:
Příloha č. 1: OZV_22019_mistni_poplatek_ze_psu.doc
Příloha č. 2: MM_28_04b_pravni_vyklad_psi_20191107_3_.pdf
usnesením č. 13/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č.2/2019 o místním poplatku ze
psů.
Zastupitelstvo schválilo všemi pítomnými hlasy.

14 - Schválení OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Důvodová zpráva:
Z důvodu novelizace zákona č.565/990 Sb., o místních poplatcích městys zrušuje OZV č.3/2014 a
OZV č.1/2015, kterou nahrazuje OZV č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů viz
příloha.
Od poplatku se osvobozují:
1. osoby, které mají ve Březně a Dolánkách trvalý pobyt, ale prokazatelně se v obci
nezdržují
2. studenti, kteří mají ve Březně a Dolánkách trvalý pobyt, ale prokáží potvrzením o denním
studiu, studium mimo okres
Mladá Boleslav

Úleva se poskytuje:
1. poplatníkovi, který použije frekvenci 14-ti denního svozu ve výši 30% ze základní sazby
poplatku
2. poplatníkovi, který použije frekvenci kombinovaného svozu ve výši 20% ze základní sazby
poplatku
3. poplatníkovi, který použije frekvenci týdenního svozu ve výši 15% ze základní sazby
poplatku,
4. poplatníkovi, který vlastní rekreační objekt ve výši 20% ze základní sazby poplatku
5. poplatníkovi, který je k 1.1. daného roku poživatelem starobního důchodu, úleva 200
Kč/rok ze základní sazby poplatku
Diskuse:
p. Stránský: Poplatky za komunální odpad jsou zdrojem příjmu obce, předkládali jsme verzi viz
příloha..
p. starostka: Není možná diskriminace, Zákon nezná pojem "domácnost", pouze poplatníka.
p. Kočí: Zamyslet se nad výší slevy, zda to motivuje lidi třídit, zda slevu u 1 osoby nezvýšit pro 14 ti
denní svoz a pro Týdenní svoz dát slevu nižší.
p. Sulej: Musíme dbát, aby na to nedoplatila obec, aby to nebylo likvidační.
p. P. Horák: Počítali jsme to v radě tolikrát, ve vaší verzi by dopláceli více 1-2 členné domácnosti,
měla by být nějaká solidarita.
p. Příbramský: 3/4 odpadu skončí na hromadné skládce, logiku to má , ale systém nefunguje, chybí
likvidační jednotky ve státu.
p. Kočí a p. Horák: Můžeme se tomu věnovat více příští rok, uvidíme, zda nám vyhlášku Ministerstvo
vnitra schválí, abychom mohli vybírat poplatky v 1/2020.

Přílohy:
Příloha č. 1: OZV_32019_o_mistnim_poplatku_TKO.doc
Příloha č. 2: MM_28_04c_pravni_vyklad_system_KO_20191107_3_.pdf
Příloha č. 3: Navrh_rady_stanoveni_poplatku_TKO_a_ulev_rok_2020_kopie.xls
Příloha č. 4: OZV_32019_o_mistnim_poplatku_TKO.doc
Příloha č. 5: Protinavrh_stanoveni_poplatku_TKO_a_ulev_rok_2020_BB.xlsx
usnesením č. 14/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č.3/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních
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odpadů.
Zastupiletstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

15 - Schválení OZV č.4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse Března
Důvodová zpráva:
Z důvodu novelizace zákona č.185/2001 Sb., o odpadech se v OZV č. 2/2014 zrušuje čl.2 a čl.3 ze dne
17.12.2014, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území městyse Března a nahrazuje se novou OZV č.4/2019 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území městyse Března viz příloha.
- doplnění další složky tříděného odpadu - tuky (čl.2, bod 1)
- rozšíření sběru biologických odpadů celoročně (čl.3, bod 4)
- aktualizace sběrných míst (čl.3, bod 2)

Přílohy:
Příloha č. 1: OZV_22014.pdf
Příloha č. 2: OZV_c.42019_stanoveni_systemu....docx
Příloha č. 3: OZV_c.42019_stanoveni_systemu....docx
usnesením č. 15/1 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č. 4/2019 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území městyse Března.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

16 - Diskuse
Důvodová zpráva:
p. Stránský: Připomíná, že ve SM u čp.32 je často přeplněn kontejner na kovo odpad, zda by
nebylo vhodné přidat další nádobu.
p. starostka: Zkusíme to více hlídat a uvidíme.
p. starostka: Děkuje zastupitelů za práci a přeje všem pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Sulej, RNDr. Kristýna Prosecká
Dana Titlbachová
zapisovatel zápisu

Barbora Adamcová
starostka

Seznam všech příloh (č. bodu/č. přílohy):
3/1 - Zprava_o_hospodareni_k_30.11.2019.xlsx
4/1 - Vyuctovani_SOKOL.pdf
6/1 - zprava_FV.pdf
7/1 - Navrh_rozpoctu_mestyse_na_r.2020.pdf
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7/2 - zprava_FV.pdf
8/1 - zahradky_bytovka.pdf
10/1 - Prezentace_PP_Brezno_u_Mlade_Boleslave_obec_2019_05_27.pdf
10/2 - Smlouva_o_zajisteni_sluzeb_pro_CP_v_25_09_2018.docx
13/1 - OZV_22019_mistni_poplatek_ze_psu.doc
13/2 - MM_28_04b_pravni_vyklad_psi_20191107_3_.pdf
14/1 - OZV_32019_o_mistnim_poplatku_TKO.doc
14/2 - MM_28_04c_pravni_vyklad_system_KO_20191107_3_.pdf
14/3 - Navrh_rady_stanoveni_poplatku_TKO_a_ulev_rok_2020_kopie.xls
14/4 - OZV_32019_o_mistnim_poplatku_TKO.doc
14/5 - Protinavrh_stanoveni_poplatku_TKO_a_ulev_rok_2020_BB.xlsx
15/1 - OZV_22014.pdf
15/2 - OZV_c.42019_stanoveni_systemu....docx
15/3 - OZV_c.42019_stanoveni_systemu....docx
Jednání bylo ukončeno v 20:05 hodin
Zápis byl vyhotoven 13. února 2020
Zapsal/a Dana Titlbachová
_________
Formát čísla usnesení: ZM Číslo jednání/Číslo bodu/Rok jednání

Usnesení z jednání zastupitelstva č. 6/2019
městyse Březno, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2019

ZM 6/1/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schváluje ověrovatelé zápisu: Ing. Michal Sulej a RNDr.
Kristýna Prosecká.
Zastupitelé schválili 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.

ZM 6/4/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace Sokolu Březno, z.s. ze dne 18.9.2019, změna přílohy č.1, rozpočtové změny Sokolu
Březno z.s, ve výši:
a) 5.000 Kč - přesun prostředků na odměny trenérů, snížení oddíl házená, zvýšení oddíl kopaná
b) 6.008 Kč - přesun nedočerpaných prostředků oddíl kopaná rozhodčí na položky doprava mládež a
sportovní výbava
Zastupitelstvo schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/4/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace Sokolu Březno, z.s. ze dne 18.9.2019 snížení celkové poskytnuté dotace na rok
11/14

2019 na oblast Činnost sportovních oddílů o 52.519,40 Kč.
Odůvodnění: Sokol Březno z.s. získal dotaci z MŠMT na provozní výdaje, z tohoto důvodu nedočerpal
poskytnutou dotaci městyse Březno.
Sokol Březno bude podpořen v roce 2020 mimo oblasti Činnost sportovních oddílů a údržba hřiště,
také na opravy budovy kabin v Židněvsi.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/5/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje SDH Březno Dodatek č.1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 25.9.2019 v r. 2019 - rozpočtová změna ve výši 3.000 Kč, pouze
přesun položek.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/7/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Rozpočet na rok 2020 jako schodkový odvětvové členění
Příjmy ve výši........................................................ 30.568.000 Kč
Výdaje ve výši...................................................... 37.552.500 Kč
Financování celkem:.............................................. 6.984.500 Kč
Financování je z finančních prostředků minulých let.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/7/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo dotaci pro Sokol Březno z.s,
ve výši 100 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/7/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
(neinvestiční transfer) podle § 10a zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů pro spolky a další organizace, které žádali o dotaci.
Žádosti o dotaci na rok 2020 - Městys Březno poskytovatel
Název organizace:
Výše navržené dotace
Sokol Březno z.s. sportovní oddíly
407.750 Kč
Sokol Březno z.s. údržba hřiště
40.000 Kč
Sokol Březno z.s. oprava kabin
100.000 Kč
Volokolopole z.s. příspěvek a aktivitu děti a mládeže
14.000 Kč
Obec Baráčnícká
17.000 Kč
SDH Březno
124.000 Kč
Občanské sdružení Březenské divadlo
19.000 Kč
Celkem........................................................................... 721.750 Kč
S těmito spolky budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (neinvestiční transfer).
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/8/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje rozdělení plochy pozemku par.č.129 díl "c" a
část par.130/4 v k.ú. Březno rozdělit na 2 zahrádky dle dohody uživatelů. Vytyčení rozdělení plochy
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zahrádky a oplocení bude na fin. náklady žadatele.
Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/9/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo uzavření pracovněprávního vztahu panu
Václavu Burešovi - Dohoda o pracovní činnosti v rozsahu maximálně 50 hod./měsíčně, obsluha
malotraktoru ISEKI, na období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 225 Kč/hod. a
panu Josefu Bejrovi uzavření pracovněprávního vztahu Dohody o provedení práce v rozsahu
maximálně 10 hod./měsíčně, za dozor výčepu sokolovny, na období 1.1.2020 - 31.12.2020. Sazba 200
Kč/hod.
Zastupitelstvo městyse schválilo 12 přítomnými hlasy. Zdrželi hlasování 2 členové.

ZM 6/10/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje jednání s Českou poštou a.s. o zřízení Pošty
Partner ve Březně.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/11/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Ujednání smluvních stran v souvislosti s
uzavřenou smlouvou o spolupráci s obcí Židněves - 2. investiční záloha ve výši 1.650.289,-bez DPH,
tj. 1.996.850,-včetně DPH.
Zastupitelstvo městyse Březno schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/12/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schválilo Rozpočtové opatření č.21/2019
Zvýšení příjmů o 1.996.507 Kč
Financování z rezervy minulých let se sníží o 1.996.507 Kč
Rozpočet zůstává nadále schodkový.
Dle zákona č.250/2000 Sb., bude zveřejněno na úřední desce.

ZM 6/13/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo schválilo všemi pítomnými hlasy.

ZM 6/14/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č.3/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních
odpadů.
Zastupiletstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

ZM 6/15/2019 Zastupitelstvo městyse Březno schvaluje OZV č. 4/2019 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
městyse Března.
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Zastupitelstvo městyse schválilo všemi přítomnými hlasy.

Ověřovatel zápisu: Ing. Michal Sulej, RNDr. Kristýna Prosecká
Barbora Adamcová - starostka
_________
Formát čísla usnesení: ZM Číslo jednání/Číslo bodu/Rok jednání
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