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OKÉNKO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
původně jsem chtěl začít slovy „to nám to uteklo“,
tak jsem však začínal minulé okénko. Ale přesto.
Taky Vám ten čas tak rychle utíká? Vždyť je to již
rok, co jako noví zastupitelé, spolu
spolupracujeme. Dovolím trochu zbilancovat a
vzpomenu jen to hlavní. Chtěl bych zde především
poděkovat všem zastupitelům za jejich aktivní
spolupráci a zvláště místostarostovi panu Fraňkovi.
Díky jeho práci s pracovníky veřejně prospěšných
pracích se nám podařilo stabilizovat zbořeniště po
Křížově stodole. Věříme, že v jarních měsících
dokončíme tuto část a přestěhujeme kontejnery do
tohoto prostoru. Využitím pracovníků VPP se nám
snad podařilo udržet pořádek v obci
a provést některé drobné opravy. Toto však musíte
posoudit sami. Doufejme jen, že politika
zaměstnanosti nám dovolí využívat jejich práci
i v dalším roce.
Pro mne osobně to byl relativně náročný rok a snad
se mi podařilo postupně získat přehled
o chodu úřadu a životě v obci. Děkuji Vám za
projevenou podporu, trochu mne
však
mrzí, že zasedání zastupitelstva
obce
jsou málo navštěvovaná. Snad
se
vaše účast ještě v příštím roce
zlepší. Jako zastupitelé
potřebujeme znát Váš názor
na projednávané záležitosti
a je lepší, když
se jej dozvíme přímo
a můžeme o věci spolu
diskutovat a ne jaksi
zprostředkovaně přes sdělení
„lidi povídají …“O to víc patří
díky těm několika stálým
hostům našich zasedání
a jejich připomínkám.

K činnosti spolků jsem se již vyjadřoval minule
a musel bych se jen opakovat. Buďme rádi, že
jsou zde. Děkuji jejich členům za jejich aktivitu
a blahopřeji jim k jejich výsledkům a to jak
hasičům, tak i sokolíkům. Svoji práci také odvádí
taneční soubor a našim očím trochu skrytě i VVC
klub. Po moji minulé intervenci se někteří
spoluobčané aktivně zapojili do jejich řad. Ještě
by bylo dobré, kdyby se v řadách podnikatelů a
živnostníků našlo více sponzorů pro jejich činnost.
V příštím roce bude potřeba každá koruna, tak se
nebojte kontaktovat zástupce těchto spolků, teď
už snad tušíte, jak vypadají vaše výsledky. Díky!

Ještě jedno velké poděkování patří Vám všem
ukázněným „třídičům“. Obec Březník vyhrála první
místo v soutěži obcí Kraje Vysočina „My třídíme
nejlépe“ a to v kategorii obcí do 2 tis. obyvatel.
Vedle diplomu a „zlaté“ popelnice tato cena
přinesla do rozpočtu obce 60 tis. korun. Chtěl
bych Vás současně poprosit, abyste nepolevovali
ve třídění komunálního odpadu a odpad třídili již u
Vás doma a tak trochu sledovali a pobízeli ty, kteří
mají ještě rezervy. Moje manželka to tak se mnou
dělá a pravidelně mě napomíná. Kompletní
výsledky soutěže můžete najít na adrese
http://www.tridime-vysocina.cz
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Dost však děkování, abych se dostal do nového
roku, tak se Vám pokusím představit, co se bude
v obci dít a co se dotkne nás všech. Nejdřív bude
EON realizovat svůj projekt kabelizace části
rozvodné sítě. Jedná se o prostor ohraničený
ulicemi za sokolovnou a pak směrem ke škole až
po křižovatku u Havelkových a odtud pak až
po sokolovnu. Zde budou veškeré vzdušné přípojky
nahrazeny kabelovým vedení a to včetně dopadů
na každou napojenou nemovitost. Celou akci
financuje EON a každou přípojku provede až po
elektroměr, včetně stavebního zapravení.
V souvislosti s touto akcí jsme zahájili přípravu
stavby rekonstrukce venkovního osvětlení
a místního rozhlasu v tomto prostoru. Snad to
časově stihneme. Přijdeme tak totiž o sloupy a
veškeré naše rozvody, na kterých jsou nyní světla
umístěna. Toto musíme vybudovat sami, odhadem
tak milion korun.
Další akci, kterou zahájíme, bude příprava stavby
Kanalizace a ČOV v obci Březník. Jde o splaškovou
kanalizaci v celé obci, vyjma nových ulic Za Branou
a Cibulářů. Tato akce je veřejně prospěšnou
stavbou a je v souladu s územním plánem obce
Březník. Podmínkou je, že se nám podaří vyřídit
veškeré náležitosti územního a stavebního řízení
v termínech pro podání žádosti o dotaci. Zde bych
chtěl poprosit majitele dotčených pozemků, aby
svým uvědomělým přístupem tuto stavbu podpořili
a aby tak nedocházelo ke zbytečným průtahům
řízení. Kanalizace a ČOV je snad to poslední co nám
v tzv. občanské vybavenosti chybí a co, ač si to
možná neuvědomujete, je argument, který zajímá
potencionální stavebníky a zájemce o koupi
nemovitostí v obci a odráží se také přímo do ceny
Vašich nemovitostí, která je tak na trhu
s nemovitostmi vyšší. Je jen škoda, že jsme se k
této akci nedostali ještě před přípravou stavebních
lokalit. Nicméně se zde nabízí možnost tuto stavbu
konečně realizovat a potom, až se z toho
vzpamatujeme, se pustit do slibovaných
a odkládaných úprav místních komunikací
a celkovému vzhledu obce. Věřím, že Váš
zodpovědný přístup nedovolí našim dětem pokládat
otázky podobné té jako je: Proč není v Březníku
vlakové nádraží? Celá tato stavba, opět včetně
přípojek na hranice Vašich pozemků, bude stát cca
50/60 mil. (záleží na výběru dodavatele,
technologie apod.) a samozřejmě, že pokud
nezískáme dotaci, nebudeme schopni tuto stavbu
ufinancovat a ani zahájit. Bez platných
povolovacích dokladů však o dotaci nemůžeme ani
požádat. Protože jde o věc, která se dotkne nás
všech, pokusím se v lednu či únoru připravit
besedu s projektantem a ostatními
zainteresovanými stranami, na které byste mohli
získat o tomto projektu podrobné informace.
A ještě jedna věc, která se dotkne nás všech, bude
digitalizace katastrální mapy katastru obce Březník.
Obecně DKM vzniká převážně obnovou operátu
novým mapováním, případně přepracováním

dosavadních map KN. Znakem je vyšší kvalita,
která je daná daleko vyšší přesností (kvalitou)
bodů. Toto v budoucnu dovolí jinou kvalitativní
úroveň práce s katastrální mapou a získávání
informací vznikem a rozvojem informačních
systémů spojujících obecně grafiku s popisnými
informacemi. Nicméně vyšší přesnost měření,
nové metody zpracování přinesou samozřejmě
i přesnější grafické údaje do systému, a to může
v mnoha případech změnit i rozlohy pozemků
zapsaných na našich LV, i když pouze v míře dané
přesností měření. Tyto problémy s námi budou
řešit v průběhu zpracování pracovníci
katastrálních úřadů přímo v obci anebo
na katastrálním úřadě. Zpracování digitální mapy
bude zahájeno 15. února a předpokládá se,
že skončí někdy v srpnu příštího roku. V této době
bude také probíhat částečná revize katastru
nemovitostí, která s sebou přináší některé
povinnosti a omezení práv vlastníků nemovitostí
při jejím průběhu. Všechny tyto informace jsou
uveřejněné na úřední desce obecního úřadu a také
na stránkách obce. Co nového přinese digitalizace
KM, bude i způsob placení daně pronajatých
lesních a zemědělských pozemků. Nyní je za Vás
platí nájemce, jestliže jde o pronajaté pozemky,
které už jsou evidovány v digitalizované podobě,
musí daň z nemovitosti platit vlastník pozemků,
nikoliv nájemce jako dříve. Tak to vyplývá
ze zákona.
Myslím si, že toho bylo už dost a teď k tomu
veselejšímu. Dovolte mi, abych nám všem
popřál klidné a pohodové prožití nastávajících
svátků vánočních, abychom si trochu odpočinuli
a ve zdraví a s novým elánem vstoupili
do nového roku.
Hodně štěstí, pracovních příležitostí a především
zdraví Vám přeje starosta.

VÍTE, ŽE…
Sauna v suterénu obecního úřadu je v provozu
- pro ženy: každý pátek od 16.30 do 18.30
- pro muže: každý čtvrtek od 16.30 až 18.30
Informovat se o případných dalších termínech
se zájemci mohou na čísle 724 690 867 (paní
Hana Sklenářová – obsluha sauny).
Cvičení pro zdravá záda má přes svátky
pauzu, ale od Nového roku začne
v pondělí dnem 16. ledna 2012
od 18 do 19 hodin. Powerjóga bude
po svátcích pokračovat každé úterý
od 17. ledna 2012
v pravidelném čase od 18.30
do 19.30.
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Pozvánka na plesy
a kulturní akce v obci Březník
14.
28.
11.
18.

ledna2012 Hasičský ples
ledna 2012 Společenský ples
února 2012 Ples SRPŠ
února 2012 tradiční ostatky

Z Obecního úřadu Březník
Dobrý den, vážení spoluobčané,
prosincový informativní článek bych ráda věnovala
poplatkům, které každý rok obci platí všichni
občané: jsou to samozřejmě ty za svoz
komunálního odpadu, poplatky ze psů a poplatek
za stočné (týká se pouze občanů Cibulářů), které
začne obec Březník na další rok vybírat už od ledna
příštího roku. Pro mnohé z nás je již v dnešní
uspěchané době docela přepych vypravit se
na úřad, když můžeme pohodlně komunikovat
na dálku elektronicky. Samozřejmě, ale také
zůstávají ti, kteří se dostaví a vše vyřídí osobně,
ti jsou jako každý rok vítáni.
Osobní varianta jednání je jasná a stále stejná, ale
pro ty, kteří se nově rozhodnou v tomto případě
zaplatit nově převodem z banky, bych ráda
poskytla návod, jak to vše správně vyřídit.
Důležité jsoui informace o slevách, které lze při
placení těchto poplatků uplatnit.
Poplatek za svoz komunální odpadu (14 – ti
denní svoz popelnic) zůstává i do dalšího roku
stejný, to znamená 500 Kč na osobu trvale žijící
v obci Březník nebo 500 Kč na nemovitost
využívanou k chalupaření. 50 % sleva z této
částky je poskytnuta osobám, které vlastní průkaz
ZTP/P (je třeba ho doložit ať již osobně na obecním
úřadě nebo oskenovanou kopii zaslat e-mailem).
Sleva ve výši 250 Kč se dále automaticky poskytuje
dětem navštěvujícím základní školu, studenti starší
pak dokládají stejnou cestou potvrzení o studiu
(sleva 250 Kč). Osoby trvale žijící mimo obec
(to znamená, že se zde celoročně nezdržují)
mohou formou čestného prohlášení také požádat
o slevu z poplatku za svoz TKO, zde pak sleva činí
100 %. Občané, kteří se poměrnou část roku
zdržují mimo obec pak platí podle vyhlášky
poplatek v plné výši. Po doložení potvrzení
o zaplacení poplatku v jiné obci (v případě,
že občan Březníka žije trvale v jiné obci či městě),
pak bude sleva posuzována,
na základě podané žádosti, individuálně. I toto lze
řešit elektronickou cestou.

Příklad výpočtu celkové částky v Kč za svoz
TKO 2012:
5 člená rodina – 2 dospělí, a 3 děti - 1 dítě školou
povinné, 1 student střední školy, 1 osoba
s trvalým pobytem v zahraničí (např. au-pair):
2 dospělí – 1 dospělá osoba - 500 Kč
- 1 dospělá osoba, průkaz ZTP/P – 250 Kč
1 dítě školou povinné – 250 Kč
1 student střední školy – 250 Kč, potvrzení o
studiu
1 osoba trvale mimo – 0 Kč, čestné prohlášení
dotyčné osoby, že se v obci trvale nezdržuje.
Celkem rodina zaplatí 1250 Kč.
Tuto částku lze, jak jsem již zmiňovala zaplatit
osobně na obecním úřadě Březník, ale také
na účet obce č.: 3220-711/0100 (komerční
banka). V tomto případě, což je velmi
důležité, pro převod použijeme variabilní
symbol číslo domu, aby se dala platba
identifikovat. Do poznámky můžeme, pro lepší
přehlednost, uvést jména členů rodiny, za které
je placeno. Zároveň pak e-mailem na adresu
podatelna@obecbreznik.cz nebo
obec@obecbreznik.cz zasíláme, pokud
uplatňujeme slevu, oskenované potvrzení o studiu
a čestné prohlášení. Kdo z občanů bude platit
osobně na obecním úřadě, ať, prosím, tyto
dokumenty nezapomene na cestu přibalit.
Poplatek za psa: stejně jako u poplatku
za odpad i tady nedošlo ke zdražení, proto
za jednoho psa zaplatíme 100 Kč a každého
dalšího pak 150 Kč. Pokud budeme platit
převodem, částku za svoz odpadu i za psa
můžeme platit v jedné položce, jen je třeba zmínit
se o tom v poznámce (zprávě příjemci) při platbě.
Zde lze uplatnit slevu v plné výši pouze na chovné
stanice a psy pracovně určené pro služební účely
(policie, armáda).
Stočné: platí pouze občané ulice Cibuláře,
kde mají čističku odpadních vod a to ve výši 541
Kč na osobu. Zde se postupuje při platbě stejně,
jako u předchozího poplatku: prostě ji přičteme
a zmíníme se o ní ve zprávě pro příjemce při
odeslání položky z banky. Zde se slevy
neuplatňují.
Pokud budete mít, vážení spoluobčané, další
otázky na toto (i na jiné téma) volejte na telefonní
číslo kanceláře obecního úřadu Březník
568 643 320 (pracovní doba: po, stř.: 8 – 17
hodin, út, čt, pá.: 8 – 14 hodin). Ráda všem
poskytnu potřebné informace osobně.
Informace lze hledat i na obecních webových
stránkách v sekci poplatky: www.obecbreznik.cz
Do obecních vyhlášek je možné nahlédnout
na obecním úřadě.
V příštím roce nás dále čekají nové smlouvy
a platby za hrobová místa, ale předpokládá se, že
s tím se začne nejdříve v průběhu dubna a všichni
budou včas informováni jak hlášením obecního
rozhlasu, tak v jarním čísle zpravodaje.
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To nás čeká v příštím roce, ale pro ten letošní,
ze kterého nám už zbývá sotva pár dnů Vám
z celého srdce přeji krásné Vánoce plné pohody
a klidu a do nového roku pak hlavně pevné zdraví
a spokojenost.
Z obecního úřadu zdraví
Ludmila Fraňková, úřednice

HLAVNÍ SOUTĚŽ garantovaná společností EKOKOM, a.s. (jedná se o komodity: papír, plasty,
sklo – čiré i barevné, nápojové kartóny) :

Březník – vítěz soutěže v soutěži
„My třídíme nejlépe“
V kategorii obce od 500 do 2 000
obyvatel

Kategorie obcí, městysů a měst s počtem obyvatel
mezi 2 a 10 tisíci:
1. Velká Bíteš 1157 bodů
2. Luka nad Jihlavou 876 bodů
3. Pacov 801 bodů

Vážení občané dovolte,
abychom vás seznámili s oficiálními výsledky
soutěže třídění odpadu pořádané v rámci kraje
Vysočina, kde se naše obec umístila ve své
kategorii na prvním místě. Při slavnostním
vyhlašování výsledků, dne 1. prosince 2011
v Jihlavě, byli přítomni i zástupci naší obce ve
složení: starosta pan Ing. Ladislav Malach
a místostarosta pan Jaroslav Franěk, kteří převzali
cenu a smlouvu na finanční dar ve výši 60 000 Kč.
Akci byli přítomni i zástupci médií, kterým pak
starosta potvrdil v krátkém rozhovoru, že základem
úspěchu při třídění odpadu je hlavně snadná
dostupnost a dostatečný počet kontejnerů v obci.
Ing. Ladislav Malach pak nezapomněl na to hlavní poděkování: “Zapomenout nesmím ani na své
spoluobčany. Protože hlavně díky nim se pravidelně
v této soutěži umisťujeme na prvním místě.“
(Třebíčský deník, 13. prosince 2011). A teď
už samotné výsledky:
SOUTĚŽ OBCÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V KRAJI
VYSOČINA „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
Na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů
proběhla i v letošním roce na Vysočině tradiční
soutěž obcí, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina
a nezisková autorizovaná obalová společnost EKOKOM, a.s. Vyhodnocována byla celková výtěžnost
sběru recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku
2010 a 1. až 3. čtvrtletí 2011 na základě výkazů
svozových firem a dle pravidel všech soutěží
schválených zadavatelem soutěže a zveřejněných
na začátku sledovaného období (hlavní soutěž,
vedlejší soutěž, doplňková soutěž).
Ve čtvrtek 1. 12. 2011 proběhlo V Jihlavě
slavnostní vyhodnocení soutěže, a to za účasti
zástupců vítězných měst a obcí, představitelů
Kraje Vysočina, společností Eko-kom, Asekol,
Elektrowin a pořádající Agentury Dobrý den.

Kategorie měst nad 10.000 obyvatel:
1. Havlíčkův Brod 782 bodů
2. Nové Město na Moravě 771 bodů
3. Jihlava 620 bodů

Kategorie obcí od 500 obyvatel do 2 tisíc:
1. Březník 1040 bodů
2. Dobronín 989 bodů
3. Štoky 889 bodů
Kategorie obcí do 500 obyvatel:
1. Lány 1459 bodů
2. Kuklík 1429 bodů
3. Ždírec (Jihlava) 1350 bodů

NĚCO MÁLO ZE STATISTIKY OBYVATEL NAŠÍ
OBCE KE DNI 30. 11. 2011
Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni: 30.
11. 2011
kategorie počet
Dospělí560
Dospělí – muži272
Dospělí – ženy288
Děti (15 - 18 let)22
Děti (15 - 18 let) – chlapci13
Děti (15 - 18 let) – dívky9
Děti (do 15 let)85
Děti (do 15 let) – chlapci48
Děti (do 15 let) – dívky37
Děti (6 - 7 let)18
Děti (do 3 let)32
Celkem obyvatel 667
Průměrný věk obyvatele obce je 42.2 roku.

MY TŘÍDÍME NEJLÉPE
soutěž vyhlašovaná Krajem Vysočina
výsledky:
přehled vítězů:
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Když přijeli do čtvrté vesnice, zaslechli, co říkal
lid: „Jsou to bestie. Větší bestie než sám osel co je
nese. Umořili by ho k smrti, místo aby sestoupili
a kráčeli svorně vedle něho!“
Ale v další vesnici nemohli poutníci věřit svým
uším, když slyšeli: „Hele to jsou ti tři idioti,
co kráčejí pěšky, i když mají osla, který je může
nést!“
ZÁVĚR: Pořád tě budou kritizovat, budou o tobě
špatně mluvit a bude obtížné potkat někoho, kdo
tě bude brát takového, jaký jsi.
PROTO: Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí
srdce, to co chceš a považuješ za správné. Lidský
život je jak divadelní představení, které se hraje
bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj,
měj rád a žij intenzivně každý okamžik svého
života…, dříve než spadne opona a hra skončí bez
potlesku. …

Milí spoluobčané,
musím reagovat na připomínky občanů, co a jak
špatně děláme a proč to není tak, či onak. Nejprve
jsem si přichystala malý článek k zamyšlení někoho
chytřejšího:
V dávné minulosti byl jednou jeden mladý
manželský pár s malým chlapcem. Rozhodli
se cestovat, pracovat a poznávat svět. A tak
se rozjeli do světa se svým oslem.
Přijeli do první vesnice, lid jejich příchod
komentoval: „ Podívejte se na toho nevychovaného
chlapce. ON na oslu a chudáci rodiče pěšky.
Že to tak nechají!“ A tak manželka řekla
manželovi: „Nedovolme, ať mluví zle o našem
synovi.“ Manžel sundal dítě a sám nasedl na osla.
Přijeli do druhé vesnice. Lid bručel: „Podívejte
se na toho nestoudného otce“ Nechá manželku a
syna trápit se pěšky, zatímco on se veze na oslu“.
Tak muž sestoupil a nechal posadit manželku.
On se synem vedli osla za uzdu.
Přijeli do třetí vesnice a lid to opět komentoval:
„Chudák muž. Po namáhavé cestě, nechá sedět
manželku na oslu. A chudák chlapec! Jak
šlechetnou matku má“! A tak se poutníci rozhodli
sednout na osla všichni tři. Znovu vyrazili na pouť.

Toto je velice poučné. Víte, že se říká: „Sto lidí,
sto názorů.“
Určitě bychom chtěli, aby naše obce byla
krásnější, (parky, chodníky, lavičky, květiny…),
aby se konaly různé akce. Toto vše je otázka
peněz a každý má jiný názor, jak by to či ono
mělo vypadat. Peníze jsou vždy velký problém.
Víte, že obec má velký úvěr (ul. Cibuláře,
Za branou). Hodně peněz nás stojí škola, kterou
si musíme „podle mého názoru“ pro naše děti
udržet. Ale neustále si stěžovat není dobré, může
být ještě hůř.
Čistotu a pořádek kolem našich domovů, na
chodnících, veřejných prostranstvích a v okolních
lesích se můžeme snažit udržovat všichni. Učit
naše děti nejenom dobrému chování, ale
i všechno pěkné kolem nás udržovat, by měla být
snaha nás všech.
Máme tu nejkrásnější dobu vánoční, kéž by
z našich tváří zářil úsměv, mír, láska a pohoda.
A já bych všem přála, abychom měli důvod se
usmívat. Úsměv nás nic nestojí a druhého potěší.
V novém roce 2012 mnoho zdraví, štěstí, lásky,
osobní pohody, Božího požehnání, ať se nám
všem daří, ať jsme na sebe milí a hodní.
Přeje Marie Sobotková

Vážení spoluobčané,
v posledních letech se v obci mluví
o provozování lékařské ordinace v Březníku,
zejména v souvislosti s mým jménem. Opakovaně
jsem občany i zastupiteli tázán, jak to bude.
Dovolte tedy, abych tuto situaci objasnil.
Před pěti lety jsem se s rodinou přistěhoval
do Březníku z důvodu plánovaného převzetí
ordinace v Kralicích nad Oslavou. Situace
se posléze vyvíjela poněkud jiným směrem
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a vedla k tomu, že jsem od října 2010 začal
ordinovat po MUDr. Janu Zdražílkovi na poliklinice
v Náměšti nad Oslavou. Možná všichni nevíte,
že počet ordinací, ve kterých je poskytnutá péče
hrazena zdravotními pojišťovnami, je regulovaný.
Převzetí ordinace je stran administrativní zátěže
rovno zřízení ordinace nové a je spojeno s řadou
jednání se zástupci krajského úřadu a zdravotních
pojišťoven. Zde jsem hovořil o úmyslu zřídit
“pobočku” své ordinace také v Březníku.
Po absolvování těchto jednání (a nyní i vzhledem
ke svým časovým možnostem) musím konstatovat,
že provozování lékařské ordinace přímo v Březníku
není možné.
Od Nového roku dochází ke změně ordinačních
hodin v naší ambulanci, viz níže.
Dovolte, abych Vám touto cestou popřál
radostné a šťastné vánoční svátky a v novém roce
zejména hodně zdraví.
Michael Vavřínek
Rozpis ordinačních hodin od 1. 1. 2012
MUDr. Michael Vavřínek, Husova 898 /poliklinika/,
Náměšť nad Oslavou:
Pondělí

12.30 – 18.00

Úterý

7.30 – 12.00

12.30 – 14.00

Středa

7.30 – 12.00

12.30 – 14.00

Čtvrtek

7.30 – 12.00

12.30 – 16.00

Pátek

7.30 – 12.00

Vážení přátelé,
na základě stále se zvyšujícího zájmu o investiční
zlato mezi klienty po celém světě, jsem se rozhodl
rozšířit svoji činnost o prodej vzácných kovů.
Spolupracuji s prověřeným a seriozním partnerem,
který dodává denně klientům po celé ČR a SR
investiční zlato, stříbro, platinu a palladium
od prestižních světových dodavatelů. Vzácné kovy
si můžete koupit formou jednorázové platby již
od 30.000 Kč. Pokud Vám ale více vyhovuje
průběžné odkládání finančních prostředků spořícím
způsobem, pak Vám nabízíme výjimečný produkt –
nákup zlata formou splátek. Pokud máte zájem
výhodně investovat a využít dlouhodobého růstu
cen vzácných kovů, můžete se na mě obrátit. Více
informací
můžete
také
získat
na
webu:
www.nakupzlato.cz?pin=CZ01526BR,
pouhým
kliknutím na uvedený odkaz nebo mi zavolejte
na tel. 739 475 324, 568 620 090 a sjednáme

si osobní schůzku. Přesné znění obchodních
podmínek a další důležité informace dostanete
také na kontaktním místě na adrese ul. Nádražní
983, Náměšť nad Oslavou v budově, kde sídlí
prodejna Jízdních kol-Sport, Kooperativa
a Stavební spořitelna - ČS „Liška“ v těsném
sousedství parkoviště obchodního domu Jednota.
Přeji Vám krásné Vánoce a do Nového roku hodně
osobních a pracovních úspěchů a dobrých
rozhodnutí!
Těším se na Vaše zvídavé dotazy!
Jaroslav Mojžíš, obchodní zástupce, Březník 117
e-mail: jara.mojzis@seznam.cz
Inzerce

SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA
Nastává předvánoční čas, kdy se těšíme
na setkávání se širším kruhem rodiny a přátel,
na sváteční atmosféru. Začíná advent, který byl
v křesťanském pojetí odedávna obdobím ztišení,
přípravou na duchovní svátky. Dnes často místo
zklidnění spíše znervózníme, stěžujeme si
na předvánoční spěch, na nervozitu z blížících
se Vánoc. Ale záleží jen na nás, jaké si toto
krásné a neopakovatelné období předvánoční
a vánoční uděláme. Neměli bychom čekat až
na těch pár dnů vlastních svátků, ale vychutnávat
si už vlastní čas adventní. V tom zpomalení
a zklidnění si najít čas na večerní popovídání
si v kruhu nejbližších. Vnímat, že nejsou jen
hodnoty tržní, neshánět drahé dárky, ale více
myslet na jejich obsah, na přátelské vztahy,
na milá setkání.
Na konci roku se nevyhneme zamyšlení nad tím,
co nás čeká. Příští rok jistě nebude snadný, vše
signalizuje možné pokračování hospodářské krize
a vláda provádí mnohdy nedomyšlené kroky,
jež omezují i nenahraditelné výdaje. Například
pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí
skutečně rozdělí v roce 2012 mezi kraje pouze
zatím avizované částky, pak by pro příští rok
na Vysočině chybělo až 100 miliónů korun, a to by
mohlo pro mnohé služby znamenat nemožnost
jejich dalšího fungování. Stále se snažíme
s kolegy ministerským úředníkům vysvětlit,
že s tak malým balíkem peněz nemůžeme síť
nutných sociálních služeb v regionech zajistit,
ale zatím se nám nedostává sluchu. Menší peníze
než potřebujeme, nám stát zatím slibuje
i na zdravotnictví, školství, dopravu. To vše jsou
oblasti, které máme v krajích částečně v naší
zodpovědnosti, ale s nutným spolufinancováním
ze strany státu. A stát nám bez respektování
reality a našeho stanoviska zkrátka pošle méně
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peněz – a bohužel kraj ani města a obce nemají
jiné zdroje pro jejich doplnění. A pak nezbývá než
jisté omezování všech těchto služeb, což je vždy
bolestivé a přináší mnoho problémů.
Nechci končit poslední letošní článek pesimisticky.
Když jezdím po městech a obcích Vysočiny, vidím,
jaký obrovský kus práce se u nás zase za ten rok
udělal. Mnoho zásluhy na tom mají starostové se
svými týmy a především všichni občané našeho
krásného kraje. Jistě zvládneme
i ten další rok. I příroda nás učí, že ani v ní
samotné není jen stálý růst, že taky někdy
odpočívá nebo má i kritické chvíle a přitom funguje
samoobnovitelně již miliardy let. I když jí člověk
dává někdy zatraceně zabrat.
Rád bych na závěr popřál všem občanům Vysočiny
krásné Vánoce, hodně radosti, spokojenosti, zdraví
a běžného lidského štěstí. Pěkně si tu sváteční
pohodu s rodinami a přáteli užijte.
Jiří Běhounek,
hejtman Kraje Vysočina

BŘEZNICKÁ ZASTAVENÍ
Robota - 2. část
Velkou událostí ve vývoji poddanských poměrů
v českých zemích bylo vydání patentu, ze dne 1.
listopadu 1781, kterým císař Josef zrušil osobní
nevolnictví selského lidu se všemi důsledky. Sedlák
se nyní mohl volně stěhovat, mohl se oženit bez
vůle pánovy, mohl jít bez svolení pána na studie,
řemeslo a již nebyl povinen na panském dvoře
sloužit. Na sklonku své vlády chystal císař Josef II.
zrušit robotu úplně, ale záhy zemřel. Teprve 18.
prosince 1846 byl vydán císařský patent, který
upravoval dobrovolný výkup z roboty. Některé
vrchnosti vyšly poddanému lidu vstříc a tak části
zámožnějších sedláků bylo dopřáno státi
se svobodnými.
Rozhodný obrat přinesl až rok 1848. Císařským
patentem ze dne 28. března 1848 bylo stanoveno,
že robota pomine dnem 31. března 1849 za
náhradu. Moravský sněm však 19. června 1848, že
robota na Moravě má skončit k 1. červenci 1848.
Za měřítko při výkupu roboty byla vzata daň.
Robotníci byli začleněni do čtyř tříd v robotě
potažní a na tři třídy v robotě ruční. Za den
potažení roboty s jedním koněm bylo stanoveno
výkupné v první třídě 7 krejcarů a ve druhé třídě
6 krejcarů atd.
V dubnu 1848 císař přislíbil, že bude také vydán
zákon o zrušení veškerého poddanství. To se stalo
zákonem ze dne 7. září 1848, kterým bylo
poddanství zrušeno, půda zproštěna všech břemen.
Byl také odstraněn rozdíl mezi pozemky
dominikálními a rustikálními. Všechna břemena,
služebnosti a dávky vyplývající ze svazku

poddanského byla zrušena. Za dávky a povinnosti
pouze osobní neměla být náhrada vůbec. Za
dávky, jež měl vybírat držitel pozemku jako
takový, měla být dána slušná náhrada.
Zákon o výkupu roboty a všech břemen byl vydán
patentem ze 4. března 1849. Na základě tohoto
zákona byly vyřízeny zvláštní vyvazovací komise.
Za břemena vyvázaná již zákonem ze září 1848
byla poskytnuta slušná náhrada. Na břemena,
na které bylo vyvázání rozšířeno až později
muselo platit výkupné v plné náhradě. Jednalo
se například o dávky pro školy, kostely, fary atd.
Ze slušné náhrady i z výkupného byla poddaným
odpuštěna jedna třetina a ze zbývajících dvou
třetin hradila země příslušných náhradách polovici
(tedy z úhrnu třetinu), kdežto druhou polovici
(třetinu) platil poddaný. K zajištění vyvázání byly
císařským patentem z 25. září 1850 zřízeny
vyvazovací fondy, které začaly vydávat
vyvazovací úpisy. V letech 1851 až 1890 byly
na Moravě vyvazovací úpisy slosovány a splaceny,
čímž byla celá akce ukončena. Z někdejších
nevolníků se stali plnoprávní svobodní občané.
V Březníku až do roku 1769 museli rolníci
a chalupníci pracovat. Teprve v tomto roce bylo
zemědělcům umožněno se vykoupit od vrchnosti
na panském. U půlláníků byla částka stanovena
na 30 zlatých a u chalupníků 20 zlatých. Robota
však nekončila. Každý půlláník konal každý týden
tři dny robotu s potahem a chalupníci měli
za povinnost ročně odpracovat v robotě 24 dnů.
Robota musela zajistiti všechny potřebné polní
práce.
Odkoupený majetek v roce 1769 a během dalších
let nabyl na ceně. Například hospodářství v č. p.
16 bylo v roce 1848 vydraženo za 825 zlatých.
Usedlost v č. p. 18 byla roku 1857 koupena
za 1790 zlatých a hospodářství v č. p. 19 koupil
roku 1810 Jan Kabátek za 2000 zlatých. V roce
1830 bylo v Březníku 29 půlláníků, jeden
čtvrtláník a 22 chalupníků.
Teprve v září 1848 vydal císař zákon, kterým
zrušil veškeré poddanství. Pro zemědělce
to znamenalo další výdaje. Například chalupník
Josef Chadim č. p. 5 se dle vyprošťovacích listin
z 19. srpna 1851 vykoupil z robotních povinností
vůči vrchnosti částkou 92 zlatých a 30 krejcarů.
Dne 22. října 1851 se také vyplatil z farního
desátku a pěší roboty
částkou 22 zlatých a
12,75 krejcarů.
Prameny:
Dr. Kadlec „O poddanství a
robotě v českých zemích“ pojednání v roce 1911 zpracoval
moravský účetní ředitel p.
Kratochvíl.
Eva Machová – Dějiny obce
Březníka, diplomová práce
Alois Staněk – rodinná kronika
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Koncem roku jsme svoji činnost zaměřili především
na stavební práce. 12. listopadu byla svolána
brigáda do hasičky, které se zúčastnilo 11 členů.
Zateploval se strop nad garáží, provedli jsme
celkové zazimování budovy a vyčištění rýn od listí.
V příštím roce máme v plánu pokračovat
v rekonstrukci stropu nad zasedačkou a nad
zbrojnicí, proto zateplení těchto částí stropu
proběhne zároveň s jejich celkovou opravou. Sice
to pro nás nebude lehký úkol, ale tyto opravy
už jsou nutné. Nezbytné je také vykopání drenážní
rýhy na severní straně hasičky a vyčištění požární
nádrže, tzv. Prostředníku. Postupně pak v dalších
letech plánujeme udělat novou fasádu a zbudovat
tréninkové hřiště. Vše je ale samozřejmě otázkou
peněz.
10. prosince proběhla v hostinci Na Růžku valná
hromada, kde jsme zhodnotili celoroční činnost.
Na konci roku se opět chystáme zúčastnit soutěže
Silvestr cup na malém hřišti. V loňském roce jsme
skončili z osmi družstev na 6. místě. Letos
se chceme tohoto sportovního klání opět zúčastnit,
tak doufejme, že se sejde dobrá parta a výsledky
pro nás budou lepší.
V tomto roce se nově zaregistrovalo 5 členů. Od 1.
ledna 2012 se registruje dalších 5 členů. V roce
2012 bude mít tedy sbor celkem 115 členů, včetně
mladých hasičů.
V příštím roce 2012 budeme opět pořádat tradiční
společenské akce, na které Vás tímto všechny
srdečně zvu.

Začneme 14. ledna Hasičským plesem.
Bude hrát hudební skupina Hobbit music a program
zpestří několik tanečních vystoupení.

18. února se uskuteční tradiční Ostatky.
Odpoledne proběhne chození masek po obci
s dechovou hudbou Venkovanka. Na večerní zábavě
Na Růžku zahraje Ruda Tesař

Na květen plánujeme Den otevřených
dveří, ale přesné datum není zatím stanoveno

Tradiční Hasičská pouť bude 1. až 3.
června. Předpouťová zábava se uskuteční opět
v pátek. V neděli po vsi a pod májí zahraje
Polužanka.

Soutěž O pohár starosty obce je plánovaná
na sobotu 1. září.



Valná hromada bude 15. prosince 2012.

Na závěr přeji všem členům sboru i všem
spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Jaroslav Řezanina, starosta SDH Březník

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZNÍK
Vánoční dobrý den z mateřské školky,
už jsou za dveřmi Vánoce, tralala! Už se
na ně všichni moc těšíme! Už máme všechno
přichystané! A nemůžeme se dočkat, až k nám
přijde Ježíšek. Ve školce nám už naděloval a doma
nás to čeká, hurá!!!
A co všechno tomu předcházelo? Kdo chce, ten
si může počíst:
* 15. prosince jsme si nazdobily stromeček (ten
přinesl p. Staněk) dobrůtkami od p. Pejpka a hned
další den jsme pro naše mamky, taťky a babičky
s dědečky uspořádaly Mikulášskou besídku.
A dokonce jsme taky našly pod stromečkem první
dárek!
* v pondělí 5. prosince nás přímo ve školce
navštívil Mikuláš s andělem a čerty – někteří z nás
se docela dost báli, ale dopadlo to dobře, nikoho
neodnesli a ještě byla sladká odměna (poděkování
patří panu Kafkovi a paní Erice Bokové za naplnění
balíčků pro děti), před obědem nám pan starosta
přinesl čokokalendáře, aby nám ten předvánoční
čas rychleji ubíhal…

* i my jsme nadělovaly společně se základní
školou a s Vámi – prodejem Vánoční hvězdy
jsme našim nemocným kamarádům do Olomouce
poslali 5 700,- Kč…
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A už se těšíme na stromeček doma a na ty dárky
pod ním…a snad napadne aspoň trocha sněhu,
vždyť už sem tam poletovaly vločky a to teprve
budou Vánoce!
Přejeme Vám peněz stále plný žok, štěstí, zdraví
celý rok!
Nashledání s Vámi
na těchto stránkách se těší
Vaše děti ze školky

* o vánoční výzdobu nejen ve školce jsme
se postaraly společně s maminkami 25. listopadu
na adventní dílně s paní Klímovou – maminky
vyráběly věnce na dveře nebo na stůl
a my děti jsme si zhotovily svícínek z květináče…
* 11. listopadu jsme se pozvaly na cvičiště k paní
Janatové, která nám se svým velkým pejskem
Hektorem ukázala, jak ji umí poslouchat a ještě
přitom zdolávat překážkovou dráhu – taky jsme
si to vyzkoušely, ale musíme uznat, že Hektorovi
to šlo líp…
* 7. listopadu jsme začaly vyhánět bacily v sauně –
je nás 14 a musíme být rozděleny na půl…
*6. října jsme uspořádaly Drakiádu – vše bylo jako
už tradičně: draci, tvoření, opíkání a slaďoučké
trubičky od naší paní Míly Horké a měly jsme štěstí,
protože to byl poslední den s ještě letním počasím
a pak se ujal vlády Podzim…

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Zatímco v úvodních zprávách ke školnímu roku
2011/2012 jsme mohli mnohé jen nastínit, nyní
už můžeme hodnotit.
Ze sportu
Hned v září se starší chlapci a děvčata (Petr
Sokoli, Vojtěch Ulík, Štěpán Bazala, Daniel
Křivánek, Kateřina Porazilová, Silvie Csicsóvá,
Tereza Pařízková, Kristýna Jůzová) zúčastnili
atletického čtyřboje v Třebíči. Závodili v běhu
na 60 m, 800 m (chlapci 1000m), ve skoku
dalekém a vysokém, ve vrhu koulí a hodu
kriketovým míčkem. Čtyřboj je vždy příležitostí,
aby si naši žáci vyzkoušeli kvalitní sportoviště,
mnozí z nich si tvoří i své osobní rekordy.
Úspěšní byli mladší chlapci (Jan Trojan,
Pavel Pokorný, Daniel Křivánek a Martin Dračka)
v okresním kole stolního tenisu. Obsadili 3.
místo, získali diplom a prohráli pouze s družstvem
Želetavy.
Z kultury
Žáci I. stupně navštívili v Národním domě
v Třebíči
divadelní
představení
s názvem
„Sněhurka a sedm trpajzlíků“, žáci II. stupně
hudební pořad „Melodie světových muzikálů“,
tentokrát však v třebíčské Pasáži. Společně
s dospělými jsme uspořádali zájezd do Janáčkova
divadla v Brně na operu „La Traviata“. Je až
překvapivé, kolik chlapců a děvčat má zájem
o toto poměrně náročné umění.

* 4. října jsme si společně se školáky zajely
na divadlo do Třebíče – místo Sněhurky však hráli
Perníkovou chaloupku, protože jim onemocněl
jeden z trpaslíků…
Tak a teď už všechno víte.

Vzdělávání
Již v říjnu proběhlo testování žáků 6. ročníku,
a to ve vědomostech z českého jazyka,
z
matematiky
a
všeobecných
studijních
předpokladů. Výborných výsledků dosáhli žáci
Ladislav Strýček a Alexandra Babajanová.
V testování žáků 9. ročníku byla nejúspěšnější
řešitelkou Gabriela Miklišová.
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Někteří
žáci
plnili
úkoly
tzv.
Logické
olympiády. V kraji se jí zúčastnilo 919 žáků II.
stupně a našimi nejlepšími řešiteli byli Aneta
Nováčková ze 6. třídy a Roman Dvořák ze 7. třídy.
Oba se umístili v rozpětí 186. – 199. místa.
Pro žáky II. stupně jsme připravili kurz primární
prevence, který vedla PhDr. Jana Matějková z PPP
Třebíč. Uskutečnil se v rámci projektu „EU peníze
do škol“. Starší žáci navštívili v rámci prevence
výchovy proti negativním jevům ve společnosti
pořad „Zločin kolem nás“.
1. čtvrtletí jsme zhodnotili na pedagogické radě
dne 14. 11. a na třídních schůzkách SRPŠ dne
16.11. Tento den byl také Dnem otevřených
dveří. Na práci svých dětí se přišli podívat
především rodiče prvňáčků.
Sběrové akce
Před podzimními prázdninami jsme vyhodnotili
sběr šípků a nejlepší žáky a třídu jsme odměnili
drobnými věcnými cenami. Nejlepší třída dostala
tradičně dort. Celkově žáci nasbírali 321 kg, nejvíce
Eliška Nováčková (27 kg) a 7. třída s průměrem
8,9 kg na žáka.
V říjnu proběhlo 1. kolo sběru starého papíru,
při němž se nasbíraly více jak 3 tuny.
Předvánoční čas zahájili čerti s Mikulášem. Pěkně
nás postrašili, ale do pekla nikoho neodnesli.

VVC Březník
Něco málo z letošní činnosti Březnického klubu
veteránů.
Členové Veteran vehicle clubu Jana Sokola
z Lamberka pod vlajkou Březníka zorganizovali
pro členy i nečleny , širokou veřejnost a děti letos
tyto akce :
v lednu to byla Tříkrálová vycházka na hrad
Lamberk, další víkend novoroční jízda s prohlídkou
Dukovanské elektrárny ,duben - pálení čarodějnic
na cihelně, v květnu XX.ročník soutěže
historických vozidel „O zlomenou poloosu“ v okolí
Jedova, v červnu jsme byli opět požádaní městem
Pardubice o spolupráci a zajištění veškeré
pozemní techniky a programu na Aviatické pouti
(letos se zúčastnilo něco přes 20 tisíc diváků)
a starostkou Dolních Vilémovic k účasti
na slavnostním udílení čestného názvu Jana
Kubiše. V červenci to byla na zkoušku první
společná dovolená v Telči, v srpnu na žádost SDH
Sokolnice jsme na Radarce zajistili páteční
program pro malé hasiče a taktéž v srpnu jsme
s technikou vypomohli v Rosicích při XX. ročníku
Rytířského klání se skupinou Taranis. Zdařilou
akcí byl v září již 3. ročník mlynářské stezky, kdy
jsme tentokrát navštívili vodní mlýny na řece
Rokytné. V listopadu výroční členská schůze
a na Silvestra nás ještě čeká zimní jízda do
Bystřice nad Perštejnem.
Na všech akcích se snažíme důstojně prezentovat
obec Březník, ať již velkou zástavou, malými
vlaječkami na vozidlech či vyšitými znaky
Březníka na tričkách. Sdružení je dobrovolné,
neziskové odkázané na sponzory, dobré lidi…,
proto bychom všem, kteří nás podporují a mezi
ně patří i obec Březník, rádi poděkovali a popřáli
krásné vánoční svátky a hodně sil do roku 2012.
Těšíme se na Vás na některé z našich dalších akcí

Na 14. prosince jsme nachystali již tradiční akci,
tzv. Vánoční dílnu. Zájem byl obrovský. Celé
dopoledne vyplňuje výtvarná tvořivá práce dětí,
z níž si odnášejí spoustu pěkných dárků pro své
blízké a přátele.
A tím i Vám, vážení, spoluobčané přejeme klidné
a příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a pracovních úspěchů v novém roce 2012.
Zdeněk Cabejšek, ředitel školy
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ZE ZASTUPITELSTVA
Schválený program jednání
obce dne 14. listopadu 2011:

zastupitelstva

1. Schválení programu jednání ZO č. 05/2011
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise.
3. Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z
minulého ZO (starosta, místostarosta)
Opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání
5. Čerpání rozpočtu 2011
6. Rozpočtové opatření 5/2011 a 6/2012 (účetní)
7. Projednání směrnice 18/2011 – Odepisování
dlouhodobého majetku
8. Výsledek inventarizace majetku obce k 30. 6. a
inventura k 31. 12. 2011
9. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012
10. Podklady a priority rozpočtu 2012 - informace
11. Přidělení obecních bytů podle pořadníku
12. Schválení změny č. 1 územního plánu obce
Březník
13. Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta,
zastupitelé)
14. Diskuze a závěr
Starosta
seznámil
zastupitele
s aktuálními
informacemi a událostmi podrobně na pracovní
schůzce, zde podal přehled jednotlivých bodů
a zodpověděl doplňující dotazy.
Běžná agenda
Průběh finanční kontroly na dotace
Kanalizace a ČOV
Kabelizace sítí NN napájených z trafostanice U školy
Pracovně právní záležitosti
Příprava pracovního a veřejného zasedání ZO
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Z jednotlivých usnesení ZO 04/2011 byl k dořešení
úkoly z usnesení č. 49.
Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly během
diskuze zodpovězeny.
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o své
činnosti v období mezi 10 - 11/2011.
Starosta obce již na minulém zasedání 04/2011
seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne
19. 10. 2011 na OÚ v Březníku.
K tomuto výsledku přijal opatření k nápravě
a odstranění chyb z tohoto přezkoumání a seznámil
s ním zastupitelstvo obce.
K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo obce usnesení,
tak jak je uvedeno dále.
Starosta obce již na minulém zasedání 04/2011
seznámil přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011, které proběhlo dne 
19. 10. 2011 na OÚ v Březníku.
K tomuto výsledku přijal opatření k nápravě

a odstranění chyb z tohoto přezkoumání a seznámil
s ním zastupitelstvo obce.

K tomuto bodu přijalo zastupitelstvo obce
usnesení, tak jak je uvedeno dále.
Starosta seznámil přítomné s průběhem čerpání
rozpočtu obce za období do 11/2011. Příjmy
a výdaje odpovídají sledovanému období
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce
o čerpání rozpočtu obce za období do 11/2011
Starosta obce seznámil přítomné s obsahem
směrnice č. 5/2011 a s plánem inventur 2011.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem
mimořádné inventury ke dni 30. 6. 2011
a s návrhem hlavní inventarizační komise
o zapracování výsledku inventury ke dni 30. 6.
2011.
Upozornil inventarizační komise na nutnost zahájit
inventury k 31. 12. 2011 podle směrnice č. 5.
Seznámil přítomné s výsledkem dílčích inventur
provedených k 30. 6. 2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy DIK
o provedení mimořádné inventury ke dni 30. 6.
2011 a inventarizační komise bere na vědomí
nutnost zahájit práci na ročních inventurách.
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočtové
provizorium pro rok 2012 takto:
Rozpočtové příjmy – v období provizoria budou
příjmy inkasovány v souladu s platnými předpisy
bez omezení
Rozpočtové výdaje – stanovené limity čerpání
vychází z čerpání rozpočtu za rok 2011
a to poměrnou části 1/12 za měsíc.
Výdaje budou čerpány k zajištění chodu obce
a provozu organizací, jež jsou na rozpočtu obce
závislé.
Výdaje nad stanovený rámec provizoria musí
schválit zastupitelstvo obce. Výdaje z období
rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu
stávají výdaji schváleného rozpočtu obce na rok
2012.
Zastupitelé obce schvalují bytový pořadník
žadatelů o obecní byt. Po posouzení údajů
žadatelů a s přihlédnutím k zájmům obce
se rozhodlo o přidělení bytů, tak jak je uvedeno
v návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje
bytový pořadník a současně přidělení bytu č. p.
66/1 pro žadatele p. Vlach a bytu č. p. 67 pro
žadatele p. Hřebík od 1. 1. 2012
Zastupitelstvo obce Březník, příslušné podle § 6
odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
vydává v samostatné působnosti podle § 54 odst.
2 stavebního zákona změnu č. 1 územního plánu
Březník.
Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta,
zastupitelé)
- Lesy ČR zahájily čištění koryta potoka LUH
(Pejpek)
- Valná hromada SDH (starosta)
- Energoregion 2020 (Mojžíš)
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Výběrové
řízení
na
dodavatele
energií
(mikroregion Chvojnice resp. Náměšťsko, zvážit
přidat se do výběrového řízení – oslovit starosty
mikroregionu)
o
RUD
o
Útlum výstavby v EDU

d. Smištíkovi
doručení
pravomocného
rozhodnutí o odvolání, č. j.: 0432/2011
e. Příprava rozpočtu 2012
f. Informace spol- výboru
12.
Diskuze a závěr
Starosta seznámil přítomné se svojí činností
od posledního zasedání ZO.
Starosta, místostarosta a ostatní zastupitelé (viz.
Běžná agenda
závorky) podali informace k jednotlivým bodům.
Konference
o
jaderné
energetice
–
Náměty do rozpočtu 2012 budou projednány
Energetické Třebíčsko v Třebíči
na pracovní schůzce ZO a připraveny
Příprava podkladů pro dílčí přezkum
do prosincového jednání ZO.
Dílčí inventury majetku a účtů
Vzhledem
k tomu,
že
byl
u
každého
Pracovně právní záležitosti
projednávaného bodu dán prostor pro diskuzi a tak
Příprava pracovního a veřejného zasedání
v tomto bodě již nezazněl další námět.
ZO
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starosta řádně ukončil zasedání ZO ve 21:30
Z jednotlivých
usnesení
ZO
03/2011
byly
k dořešení úkoly z usnesení č. 39 a 40 a dále pak
Schválený program jednání zastupitelstva
pokračovat
v přípravě
smluv
na
prodeji
obce ze dne 12. prosince 2011:
stavebních míst pro RD2 a RD1 v lokalitě
1. Schválení programu jednání ZO č. 04/2011
Za branou. Vzhledem k výsledku jednání KV
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba
o stavbě domů pro klienty Domova bez zámků
návrhové komise.
se smlouvy nebudou připravovat, smlouvy o BKS
3. Zpráva o činnosti starosty a kontrola usnesení z
budou uzavřeny v průběhu listopadu 2011.
minulého ZO (starosta, místostarosta)
Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly
a. Běžná agenda
během diskuze zodpovězeny.
b. Postup prací VPP
ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o své
c. Situace s VPP na další období
činnosti v období mezi 08 - 10/2011.
4. Základní škola – Výroční zpráva o činnosti školy
Ředitel školy seznámil přítomné s výroční zprávou
za šk. rok 2010/2011, č. j.: 0462/2011
o činnosti školy za šk. rok 2010/2011. Zpráva je
5. Informace o výsledcích dílčího přezkoumání
přístupná na stránkách školy i jako příloha tohoto
hospodaření
zápisu.
a. Stav v odstraňování závad
Současně byl diskutován přehled NIV nákladů na
b. Dílčí inventury
provoz školy za rok 2010 a předpoklad vývoje
c. Příprava na odpisování majetku
v dalších letech. Vše se odvíjí od „naplněnosti“
6. Stanovení rozsahu pro provádění rozpočtových
normativů. V roce 2011 se výrazně projeví pokles
opatření a hospodaření obce podle schváleného
počtu žáků, bylo by vhodné, vedle příspěvků
rozpočtu obce podle zákona o obcích delegovaných
okolních obcí na NIVÁCH na žáka, oslovit
na starostu obce (§102, 2a) a schválení
a požádat (poprosit) podnikatele, živnostníky
rozpočtového opatření 4/2011.
a občany o finanční dary na překonání tohoto
7. Zrušení neplatných duplicitních OZV
těžkého období. V roce 2011 ponese obec
8. Směny,
prodeje
a
pořízení
nemovitostí
ze svého rozpočtu (bez příspěvku okolních obcí)
(starosta) – informace o stavu vyřízení
cca 1,5 mil, zatím není však uzavřen účetní rok.
a. Pozemky pro Domov bez zámku – nebude
Pokud by se někdo rozhodl finančně podpořit
realizováno
existenci školy v Březníku, je tady velký prostor
b. Budoucí kupní smlouvy
pro velkorysé příspěvky.
c. Č. j.: 0487/2011 – Nevrkla Michal
Položené doplňující dotazy k tomuto bodu byly
9. Obecní byty, nebytové prostory – schválení
během diskuze zodpovězeny.
následujících dokumentů:
Starosta obce seznámil přítomné s výsledkem
a. Pravidla pro přidělování bytů – směrnice č.
dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
17/2011
2011, které proběhlo dne 19. 10. 2011 na OÚ
b. Bytový pořadník
v Březníku.
10. Zpráva kontrolní komise
Zastupitelstvo ukládá starostovi přijmout opatření
11. Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta,
k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu
zastupitelé)
z dílčího přezkoumání, tak jak mu to ukládá §13
a. Oznámení zahájení řízení o změně č. 1 územního
zák. 420/2004 Sb. a podat o tom informaci na
plánu obce Březník, č. j: 0511/2011
příštím zasedání ZO.
b. Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu k
Současně bylo zastupitelstvo informováno
dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP – potok
o průběhu dílčích inventur provedených k 30. 6.
LUH, č. j.: 0502/2011
2010.
c. Oznámení o provedené administrativní kontrole,
Další informace byla o změně na pozici účetní.
č. j.: 0357/2011
Paní Janatové skončila dne 31. 10. pracovní
Stránka | 12

smlouva, účetnictví převzala dnem 1. 11. 2011 paní
Zastupitelstvo obce bylo 31. 11. 2011 na pracovní
Fraňková. Starosta obce poděkoval paní Janatové
schůzce seznámeno se zprávou kontrolního
za její práci, zejména pak za období po volbách
výboru a s odpovědí na jednotlivé body uvedené
do ZO a organizační zajištění tohoto období. Paní
v tomto protokolu. Starosta obce seznámil
Janatová se jednání ZO nezúčastnila.
přítomné s obsahem těchto odpovědí. Další dotazy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek
k tomuto bodu nebyly uplatněny.
dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
Různé z pošty pro informaci, náměty (starosta,
které proběhlo dne 19. 10. 2011 na OÚ v Březníku
zastupitelé)
a ukládá starostovi přijmout opatření k nápravě
a.
Oznámení zahájení řízení o změně č. 1
chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího
územního plánu obce Březník, č. j: 0511/2011 –
přezkoumání, tak jak je uvedeno v §13 zák.
veřejné projednání bude 12. 12. na OÚ v Březníku
420/2004 Sb. a o přijatých opatřeních informovat
b.
Oznámení zahájení řízení o vydání souhlasu
příští zasedání ZO.
k dotčení krajinného rázu a zásahu do VKP –
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102
potok LUH, č. j.: 0502/2011
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
c. Oznámení
o
provedené
administrativní
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
kontrole, č. j.: 0357/2011
předpisů kompetenci starosty obce k provádění d.
Smištíkovi
- doručení pravomocného
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozhodnutí o odvolání, č. j.: 0432/2011
rozsahu:
e.
Příprava rozpočtu 2012
Starosta obce je oprávněn přijímat a schvalovat f.
Informace spol. výboru (Hejlová)
navýšení rozpočtu o přijaté dotace od ostatních
Vzhledem
k tomu,
že
byl
u
každého
subjektů, navýšení rozpočtu v příjmech a výdajích
projednávaného bodu dán prostor pro diskuzi
do výše max. 100.000,- Kč.
a tak v tomto bodě již nezazněl další námět.
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém
Starosta řádně ukončil zasedání ZO ve 21:30
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
konaném po schválení rozpočtového opatření
OBCE BŘEZNÍK
starostou a jejího stručného odůvodnění.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2011. Směny, prodeje a pořízení nemovitostí
Nově narození občánci roku 2011
(starosta) – informace o stavu vyřízení
Pavlíková Klára, 20. 1. 2011, Březník 122
a. Pozemky pro Domov bez zámku – nebude
Krčmová Anna, 16. 6. 2011, Březník 45
realizováno
Fábryová Kateřina, 14. 7. 2011, Březník 261
B. Budoucí kupní smlouvy
Jurášek Jan, 26. 7. 2011, Březník 258
C. Č. j.: 0487/2011 – Nevrkla Michal
Lechner Tobias, 5. 12. 2011, Březník 257
Starosta obce informoval přítomné o jednotlivých
řešených případech. Úplnou informaci dostali
Gratulujeme novomanželům: září
zastupitelé na pracovní schůzce 31. 11. 2011.
Lenka a Vojtěch Tručkovi, Březník 233
Smlouvy o BKS budou uzavřeny v průběhu
listopadu 2011.
Významná životní jubilea
Starosta obce seznámil přítomné s aktuální situací
s obecními byty. V současné době, po uvolnění
Za měsíc prosinec 2011
bytu po p. Vyskočilovi má obec teoreticky dva
Pan Strašák Josef, 85 let, Březník 131 p
volné byty. Jejich technický stav je však nyní
Pan Nováček Hubert, 70let, Březník 112 p
takový, že nejsou momentálně schopny dalšího
Pan Žák Miroslav, 60 let, Březník 95
pronajímání. V bytě v č. p. 67 se provádí oprava
plynové instalace a je třeba nainstalovat plynoměr
Jubilanti roku 2012
a je třeba dokončit zapravení oken. Byt č. p. 66 je
ve velice špatném stavu a bude potřeba jeho
Za měsíc leden
celková oprava. Z tohoto důvodu byl zatím vyřazen
Pan Malach Ladislav, 85 let, Březník 38
z dnešního jednání i bod o přidělování bytů
Pan Vala Slavomil, 84 let, Březník 19
a bytovém pořadníku.
Paní Malachová Marie, 83 let, Březník 144
Starosta obce připravil a na zasedání ZO byla
Paní Smutná Milada, 75 let, Březník 156
doplněna Směrnice č. 17/2011 o přidělování bytů v
Paní Kopuletá Jarmila, 65 let, Březník 222
majetku obce Březník do nájmu občanům.
Pan Pokorný Rostislav, 65 let, Březník 180
Následně o ní bylo hlasováno, směrnice byla
Paní Žáková Marie, 60 let, Březník 95
zastupitelstvem přijata.
Evidovaní zájemci o byt budou vyzvání, aby doplnili
Za měsíc únor
své žádosti o údaje podle této směrnice, následně
Paní Soukupová Věra, 88 let, Březník 6
sestavený pořadník bude předložen ke schválení
Paní Jandová Anežka, 86 let, Březník 170
ZO.
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Paní Chylíková Marie, 85 let, Březník 202
Pan Svoboda Vladimír, 83 let Březník 30
Pan Řezanina Josef, 70 let, Březník 223
Paní Budínová Jaroslava, 70 let, Březník 29
Paní Nováčková Eliška, 70 let, Březník 112
Paní Maštalířová Olga, 65 let, Březník 227
Paní Bohuslavová Jiřina, 60 let, Březník 199

Ohlédnutí za fotbalovým rokem 2011:

Za měsíc březen
Paní Strašáková Božena, 85 let, Březník 131
Paní Fraňková Božena, 70 let, Březník 44
Paní Staňková Růžena, 70 let, Březník 40

Našim jubilantům ze srdce blahopřejeme
a přejeme do dalších let hlavně hodně
zdraví a optimismu!
Rozloučili jsme se
a připojujeme tichou vzpomínku:

Vítání občánků

Srpen:
Paní Marie Pánková, Březník 147
Pan Hubert Zahradníček, Březník 133

41. číslo Březnického čtvrtletníku
pro vás připravila ve spolupráci s výše uvedenými autory
příspěvků Ludmila Fraňková – úřednice Obecního úřadu Březník.
Náměty pro vydání dalšího čtvrtletníku odevzdávejte na
Obecní úřad do 12. 3. 2012. Děkujeme.

Pozvánka TJ Sokol Březník:
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