OBEC BŘEZOVÁ
Číslo 2

Září 2018

Zpravodaj
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostáváte do svých domácností další číslo zpravodaje naší
obce. V letošním roce nás překvapila hlavně příroda, kdy po
krátkém jaru přišel nástup léta a teplých letních dnů. Letošní
rok je hodně úspěšný na úrodu ovoce všeho druhu.
V letošním roce končí čtyřleté volební období. Sami můžete
vyhodnotit, co se v obci za poslední čtyři roky změnilo. Přehled všech prací najdete na dalších stranách našeho zpravodaje. Redakční rada připravila celý průřez volebního období
2014 – 2018.
Závěrem mi dovolte poděkovat za práci všem zastupitelům
obce Březová, komisím, redakční radě za vydávání zpravodaje, kronikářovi, knihovnici, vedení a učitelkám v MŠ Březová, zaměstnancům obce a všem složkám, které v obci působí. Dále chci poděkovat všem, kteří si dokáží prostřednictvím
svých klubů zpříjemňovat žití v naší obci.
Vám, občanům obce Březová, přeji hodně zdraví, energie
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Zdeněk Kráčalík
starosta obce

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014  2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
A
OPUSTILI NÁS
5. 4. 2018 Ludmila Holíková, Březová č. p. 109
30. 8. 2018 Anna Šmeidlerová, Březová č. p. 87
31. 8. 2018 Alena Mlýnková, Březová č. p. 18

78 let
84 let
67 let

ZDENĚK KRÁČALÍK
JOSEF CHOVANEC
ZDENĚK GAJDOŠÍK
HANA SAZIMOVÁ
JAN VEČEŘA

NAROZENÍ
Antonín Dvořák, Březová č. p. 13
Ema Matúšková, Březová č. p. 14
Vojtěch Starý, Březová č. p. 176

MIROSLAV ŠÍPEK
JANA HANULÍKOVÁ
KATEŘINA RAŠEVOVÁ

Kdo si nepřeje zveřejňovat věk ve společenské kronice,
ať oznámí svůj nesouhlas na Obecní úřad.

PAVEL DIVILA

- STAROSTA OBCE
- MÍSTOSTAROSTA OBCE
- PŘEDSEDA KONTROL. VÝBORU
- PŘEDSEDKYNĚ FIN. VÝBORU
- PŘEDSEDA KOMISE
POZEMKOVÉ
- PŘEDSEDA KOMISE
PRO ROZVOJ OBCE
- PŘEDSEDKYNĚ SOCIÁLNÍHO
VÝBORU
- PŘEDSEDKYNĚ ŠKOLSKÉ
KOMISE
- PŘEDSEDA KOMISE KULTURNÍ

POZVÁNKY
POZVÁNKA
na veřejné shromáždění občanů
které se bude konat v pátek 21. 9. 2018

OTEVŘENÍ HOSPODY NA BŘEZOVÉ
Od 1. 9. 2018 je v naší obci otevřena hospoda
s novým nájemcem.
Nájemkyně sl. Denisa Pavlíčková
Vás srdečně zve k návštěvě.

Začátek je v 18:00 hodin.
Všechny občany zve Zastupitelstvo obce Březová.
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Zpravodaj Březová
Využívání separace odpadů:
Dotace na sběrné nádoby na komunální odpad

PRÁCE V OBCI
Rok 2015
Úklid půdních prostor a zateplení stropu klubovny na OÚ

Obchod na Březové:
- Firma Enapo vyslovila souhlas s provozováním činnosti
- Úprava prostor pro rozšíření prodejny

Víceúčelové hřiště
- žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- Firma Funny Sport provedla opravu víceúčelového hřiště

Ozvučovací technika

Kolaudace budovy hasičské zbrojnice, přiděleno č.p. 93

Vyřízení povolení od ministerstva kultury o vydání zpravodaje
Schválen finanční dar k narození dítěte
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Zpravodaj Březová
Exekuce Vrbkovo: Nemovitost č.p. 59 výměra 242 m2 vydražena
ve prospěch obce Březová

Sloupy – rozšíření veřejného osvětlení směr k uličkám
u č.p. 170 a 190

Práce v obci - výroba štěpky
Práce zaměstnance obce

MŠ Březová: Nové obklady v jídelně

Práce v zimním období - údržba místních komunikací a také
jako topič v MŠ Březová.

Školková zahrada: zafóliování a navezení štěpky

Pronájem obecních pozemků: Při kontrole přezkumu hospodaření
bylo doporučeno sjednat nové nájemní smlouvy o výpůjčce.
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Zpravodaj Březová
Nová smlouva s odborným lesním hospodářem Ing. R. Hefkou

Oprava a zateplení fasády prodejny potravin:
Vítěz výběrového řízení firma SANA Vladimír Nášel s.r.o.

Částečná oprava ulice k Valeriánovému

Vybudování skladových prostor v garáži u MŠ

Pořízení klimatizace v obchodě na Březové

Porucha kanalizace
u Jurčíkového:
Tuto poruchu řešil
obecní úřad
s pracovníky obce
a majitelem
nemovitosti č. p. 23
svépomocí

Těžba v obecním lese (kůrovec)

Pořízení
mulčovače

Výměna krytů
radiátorů v MŠ
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Zpravodaj Březová
Provedeno vymalování lehárny v MŠ

Oprava cesty v Uličkách: Opravu provedla S.U.S. Zlín, uhrazeno KÚ Zlín
Demolice objektu
č. 59 Vrbkovo

Živý betlém

Soudní spor s fy EKO UNIBAU:
Firma EKO-UNIBAU, a.s. hradí průběžně za skládkování
(po částech) - podána žaloba na nájem pozemků pod skládkou

PRÁCE V OBCI
Rok 2016
Oprava kanalizace na OÚ

Oslavy 115 let SDH Březová
– obec Březová uděluje stuhu k slavnostnímu praporu

Kompletní digitalizace kabelové televize s více než 60 kanály

5

Zpravodaj Březová
Zrušení septiků ve dvoře OÚ a řízený protlak pod budovou OÚ

Opravy v MŠ: osvětlení, vymalování, podlaha, kryty radiátorů,
dveře do kuchyňky

Oprava WC v přízemí OÚ

Opravy plotu školní zahrady

Dvorek obecního úřadu

Osvětlení zastávky Nové Dvory
MORAVSKÁ RODINA: Relace v ČR Brno

Oprava cesty v uličkách – hrazeno z rozpočtu ŘSZLK
Komplexní pozemkové
úpravy obce Březová
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Opravy kanalizačních roštů
v ulici Drahy

Zpravodaj Březová
Oprava stropu hospody

Přívěsný
požární vozík
k Fiatu Ducato

Zakoupení zametače ZAR

Oprava stropu hospody: havarijní stav

Oslavy 610 let obce pod názvem: „Den obce“

Pořízení nového DA z dotací zlínského kraje a Ministerstva Vnitra

Oprava sociálního zařízení „Luže“

PRÁCE V OBCI
Rok 2017
Nové vozidlo
bylo předáno do užívání
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Zpravodaj Březová
Výměna oken na zbrojnici

Oprava kanalizačních vpustí

Výstavba zpevněné plochy na p.č. 6 - zabezpečení kabeláže

Oprava kanceláře účetní na OÚ - osazení nového okna

Vstup do obecního úřadu - dokončení bezbariérového přístupu

Zakoupení nové výpočetní techniky pro starostu obce
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Zpravodaj Březová
Fasáda zadní části OÚ - nové zateplení

Výstavba nové klubovny TJ SOKOL

PRÁCE V OBCI
Rok 2018
Zakoupení dresů pro hokejové družstvo z Březové

Nové požární čerpadlo

Dodělání plotu a zábradlí u OÚ

Výstavba dětského hřiště
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Zpravodaj Březová
Výměna okna v kuchyňce – sál pohostinství

Sklepní prostory po rekonstrukci

Znovuotevření hospody
Demolice stožáru na hadice

Oprava sklepů OÚ

Oprava místních komunikací

Legalizace vodovodní
přípojky pro obecní
úřad Březová
– zpracování nové
projektové
dokumentace

Dokončení prací na parcele č. 6
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Zpravodaj Březová
Digitalizace infokanálu kabelové televize

Přívod vody pro zavlažování hřiště TJ SOKOL z požární nádrže
na Luži pro zásobník na závlahu hřiště

Slavnostní otevření zpevněné plochy, dětského hřišatě

Zabezpečení vstupu do Mateřské školky

Slavnostní otevření klubovny TJ Sokol

VÝHLED PRACÍ V OBCI
Místní komunikace k Dvořákovému:
Projektová dokumentace předána na koordinované stanovisko do Vizovic.
Po vyjádření bude předání SÚ ve Slušovicích a následně bude vyřizována
žádost na věcné břemeno opěrné zídky.
Oprava prostranství před MŠ a uličky před knihovnou:
Zpracována studie. Zatím čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu a ŘSZLK.
Oprava povrchu ulice ke skladišti a do Ameriky
V jednání s projektantem a ve spolupráci s ŘSZLK.
Je plánováno zadání projektu na opravu chodníku v obci u hlavní silnice.
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Zpravodaj Březová
- Pohárové soutěže
- O pohár obce Březová nad 35 let
- Soutěž v hodu sekerou + dětské sportovní odpoledne
- Pojezdová soutěž 11. okrsku žáci
- Hodová zábava
- Přátelský zápas hasiči vs. TJ SOKOL
- Ukončení sezóny, zhodnocení práce za uplynulý rok

KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁME PRO NAŠE SPOLUOBČANY
SPOUSTU KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
Kulturní akce pořádané obecním úřadem Březová
v průběhu volebního období 2014 – 2018
- Tříkrálová sbírka
- Přispíváme na ples Mikroregionu
- Přispíváme na hokejový turnaj Mikroregionu
- Klabání – svátky Velikonoční
- Veřejné shromáždění občanů (jaro, podzim)
- Setkání Březových
- Zájezd pro důchodce
- Navštěvování jubilantů
- Každoročně probíhá školení řidičů referenčních vozidel
- Posezení s důchodci
- Předávání vánočních balíčků pro občany starších 80 let
- Rozsvěcování vánočního stromku
- Bruslení pro veřejnost
- Tradiční předsilvestrovský výšlap

Kulturní akce pořádané TJ SOKOL Březová
- Ples
- Fotbalový turnaj žáků
- Bílá stopa
- Výroční valná hromada
- Hokejový turnaj Mikroregionu
- Přípravné utkání
- Mistrovské zápasy
- Ukončení fotbalové sezóny
- Napouštění kluziště u kabin TJ SOKOL
- Přátelský zápas hasiči vs. TJ SOKOL
- Hokejový zápas horní vs. dolní konec

Obec Březová se podílí finančně na podporování složek a klubů v obci.

Kulturní akce pořádané Sdružením rodičů
- Ples
- Maškarní odpoledne
- Čarodějnice
- Lampionový průvod
- Pečení perníčků
- Ukončení sezóny

Kulturní akce pořádané SDH Březová
- Výroční valná hromada
- Curling
- Zájezd do termálů
- Pořadatelé po stopách Valašské zimy, Rally Sprint Kopná, Barum Rally, Mikuláš Rally
- Noc s Andersenem
- Stavění a kácení máje
- Pouť na sv. Hostýn a na Provodov
- 1. kolo v požárním sportu
- Sběr železného odpadu
- Turnaj v šipkách
- Bowling

Dále v naší obci působí:
- Myslivci, kteří pořádají dětský den s myslivci se zábavou, výstavu trofejí.
- Zahrádkáři, jenž pořádají valnou hromadu a každoroční košt slivovice.
- Klub důchodců, kteří se pravidelně schází každý měsíc
- Klub maminek se schází pravidelně v úterý a od 1.9.2018 se schází nově ve středu
- Cvičení žen – jóga
- Zastupitelstvo obce schvaluje částku 70 tisíc korun na úhradu nákladů spojených s připojením vody pro zavlažování Hřiště tjSokol Březová a dále schvaluje částku 20 tisíc korun na
zpracování projektové dokumentace. Zároveň schvaluje změnu rozpočtu č. 3, ve které budou
tyto náklady zahrnuty.
- Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na opravu místních komunikací.
- Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů na dopravu autobusy pro účastníky setkání
Březových v Březové u Vítkova, okres Opava dne 28. 7. 2018 a rovněž úhradu obědů pro
účastníky setkání.
- Zastupitelstvo obce Březová u Zlína schvaluje přistoupení obce Březová u Zlína do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e Zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
- Zastupitelstvo obce schválilo a stanovilo v souladu s § 67 a § 68 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) 9 členů zastupitelstva obce Březová na období 2018 – 2022.
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s výstavbou rodinného domu na parcele č. 212 Souhlasí se zřízením přípojek inženýrských sítí (přípojky NN, kanalizace, vodovodu a plynu) a zřízení
nových zpevněných ploch sjezdu pro dopravní napojení rodinného domu. Zastupitelstvo obce
nemá námitky a souhlasí s navrženou kanalizační přípojkou.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 12.000,-- Kč pro
SDH Březová a pověřuje starostu obce pana Zdeňka Kráčalíka uzavřením a podpisem smlouvy.
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nabídkou Města Slušovice k prodeji parcely č. 914 v k. ú.
Březová ve vlastnictví Města Slušovice.
- Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 8. 2018 a vyvěšení záměru na pronájem pohostinství od 1. 9. 2018. Po splnění všech náležitostí pověřuje starostu obce
uzavřením nové nájemní smlouvy od 1. 9. 2018.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s činností v ochranném pásmu veřejné splaškové kanalizace
a s napojením přípojky splaškové kanalizace na obecní kanalizační řad dle přiložené projektové
dokumentace a dále souhlasí s činností v ochranném pásmu veřejné dešťové kanalizace s napojením přípojky dešťové kanalizace na obecní kanalizační řad dle přiložené projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na akci Skladovací hala
- Zastupitelstvo obce nemá námitky k připojením nemovitosti, která bude na parcele č. 212
k místní komunikaci v k.ú. Březová na p. č. 200. Povoluje zvláštní užívání dotčené komunikace
pro uložení inženýrských sítí z parcely č. 212 na parcelu č. 200.
- Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odprodej pozemku p. č. 1379/19 v k. ú. Slušovice.
Místostarosta obce Josef Chovanec

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BŘEZOVÁ
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje práce ve sklepních prostorách budovy obecního úřadu
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na opravu zídek před
budovou Mateřské školy a zhotovením rozboru fasády na budově Mateřské školy.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje zadání projektové dokumentace a vypracování cenové
nabídky na akci Zpevněná plocha před kabinami TJ Sokol a chodníky, pochůzí plochy, oprava
osvětlení v areálu TJ Sokol a víceúčelového hřiště.
- Zastupitelstvo obce Březová pověřuje starostu obce Březová k dalšímu jednání s firmou
TEWIKO, s.r.o., podpisu smlouvy o provedení stavby - hřiště na projekt „Kdo si hraje nezlobí“.
Pověřuje starostu obce vyhlášením výběrového řízení. Zahrnout finanční částku do rozpočtu
obce ve změně č. 2
- Zastupitelstvo obce Březová souhlasí s napojením nové kanalizace od rodinného domu
č. p. 111 na kanalizační řad na p. č. 200.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje zvýšení rozpočtu MŠ Březová na položce 5169, případně 5171 o položku, která vyřeší zabezpečení bezpečnosti dětí v MŠ. Stanovuje částku do výše
50.000,-- Kč. Změna bude součástí změny rozpočtu č. 2 v příloze zápisu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.D/2073/2018/ŽPZE na „Podporu nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“. Realizace od 1. 1. 2018 ukončení
k 31. 10. 2018. Schvaluje přijetí této dotace a náklady spojené s touto dotací.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce
Březová ve výši 4.000,-- Kč, zároveň pověřuje starostu k uzavření a podpisu Veřejnoprávní smlouvy.
- Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb GIS a technické podporu GIS
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu Ing. Jana Fenyka o stavu ČOV Slušovice a množství
odpadních vod žádá změřit ještě na Nových Dvorech v průmyslové zóně
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje závěrečný účet obce Březová za rok 2017 bez výhrad.
Vyjadřuje souhlas s hospodářským výsledkem obce s celoročním hospodařením bez výhrad.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje účetní závěrku obce Březová za rok 2017 v souladu s ust.
§ 3 písm. c.) Vyhlášky 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek.
- Zastupitelstvo obce Březová schvaluje účetní závěrku MŠ Březová k 31. 12. 2017 a hospodářský
výsledek Mateřské školy Březová, příspěvkové organizace za rok 2017, který skončil přebytkem
ve výši 11.407,21 Kč. Tato částka bude převedena do fondu odměn – 80 % 9.125,77 Kč a 20%
do fondu rezervního 2.281,44 Kč.
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