
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 18. května od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina Burjanová, 
Martin Habáň, Martin Křivonožka, Petra Vasilová

Nepřítomní zastupitelé: Ladislav Potrusil (zahraniční cesta)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 15

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, volba zapisovatele, ověřovatelů, program zasedání

Zasedání  zastupitelstva  obce  Březina  bylo  zahájeno  v  18  hod.  Předsedající,  starosta  Martin
Habáň, přivítal přítomné zastupitele a hosty. Oznámil, že zasedání zastupitelstva bylo svoláno v
souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 93 odst. 1 zákona o obcích,
kdy pozvánka na zastupitelstvo byla na úřední desce Úřadu obce Březina zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. května 2015 do 19. května 2015 včetně. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis z březnového zasedání zastupitelstva byl bez připomínek ověřen a je uložen k nahlédnutí
na obecním úřadě.

Předsedající  schůze  dále  z  prezenční  listiny  přítomných  členů  zastupitelstva  (příloha  č.  1)
konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající  navrhl určit  zapisovatelem schůze Janu Prokešovou a ověřovateli  zápisu Martina
Šlegla a Antonína Sapáka. Jiné návrhy nepadly. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

     Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání, který byl na pozvánce na zasedání
zveřejněné na úřední desce. Starosta obce navrhl program pozměnit body a přidat nové takto:

1) Zahájení, zapisovatel schůze, ověřovatelé.
2) Projednání udělení čestného občanství obce Březina Antonínu Švehlovi.
3) Projednání prodeje obecního pozemku p.č. 312/8, k.ú. Proseč u Březiny, dle záměru.
4) Projednání vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků p. č. 278/669, p.č. 278/670 a p.č 27, 

vše k.ú. Proseč u Březiny
5) Projednání zadání územní studie lokality Z06, Z07 dle územního plánu.
6) Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
7) Projednání směrnice č. 2/2015 o sociálně-právní ochraně dětí.
8) Projednání tržního řádu obce Březina.
9)  Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.



10)  Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Česká republika.
11)  Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE Distribuční služby, s.r.o.
12)  Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 18.6.2013 o právu provést stavbu.
13)  Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 6.1.2015 o budoucím využití pozemků pro 

výstavbu silnice.
14)  Schválení darovacích smluv
15)  Projednání kupních smluv na pozemky 
16)  Projednání úpravy ceny vodného a stočného
17)  Schválení rozpočtových opatření 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
18)  Výsledky ankety „Jak se Vám dnes žije v Březině“?
19)  Diskuse

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
        Program zasedání byl schválen.

2.   Projednání udělení čestného občanství obce Březina Antonínu Švehlovi.

V  souvislosti  s  oslavami  výročí  obce  navrhl  starosta  obce  udělení  čestného  občanství  in
memoriam panu Antonínu Švehlovi, který v letech 1965 až 1985 vedl obecní kroniky a to velice
pečlivým způsobem a díky němu se tak dochovalo mnoho historických pamětí obec.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Paní Čermáková se vyjádřila v tom smyslu, že pan Švehla si toto občanství zcela jistě zaslouží,
protože jeho dílo je opravdu unikátní. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  uděluje  čestné  občanství  obce  Březina  panu  Antonínu  Švehlovi,
narozen 10. srpna 1900 v Proseči. Čestné občanství obce Březina se uděluje za dlouholeté dílo
zachování historického odkazu obce Březina a to prací na kronikách obce Březina v letech 1965
–  1985.  Obecní  kroniky  zachycující  aktuální  dění  i  retrospektivně  popisující  události  dob
minulých jsou obrovským přínosem pro paměť naší obce.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

   Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3.   Projednání prodeje obecního pozemku p.č. 312/8, k.ú. Proseč u Březiny, dle záměru

Na základě záměru obec prodat pozemek schváleného zastupitelstvem dne 23. února  2015 a
vyvěšeného  na  úřední  desce  od  24.  února  2015  do  25.  března  2015  a  podané  nabídky  se
zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek p.č.  312/8, k.ú. Proseč o výměře 54 m2 za cenu 500
Kč/m2, tedy za celkovou cenu 27.000,- Kč.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  prodej pozemku p.č.  312/8, k.ú. Proseč o výměře 54 m2,
ostatní plocha, za cenu 500 Kč/m2,  tedy za celkovou cenu 27.000,- Kč a to Martinu Polákovi a
Miladě Polákové a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Návrh na podání vkladu zajistí a cenu
vkladu hradí kupující, daň z nabytí nemovitých věcí je hrazena kupující stranou.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

   Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4.   Projednání vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků p. č. 278/669, p.č. 278/670 a p.č 
27, vše k.ú. Proseč u Březiny

Na  obecní  úřad  byla  doručena  žádost  o  prodej  obecního  pozemku  a  zároveň  krajský  audit
upozornil na fakt, že na pozemku p.č. 27, k.ú. Březina stojí stavba – garáž – která nemá majetkem
obce. Obec se tak rozhodla obecní pozemky prodat a v případě pozemku p.č. 27 narovnat právní
vztah.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vypsání záměru prodeje obecních pozemků p. č. 278/669,
p.č. 278/670 a p.č 27, vše k.ú. Proseč u Březiny dle přiloženého zákresu.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
   Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5.   Projednání zadání územní studie lokality Z06, Z07 dle územního plánu.

V rámci nového územního plánu je výstavba v lokalitách Z06 a Z07 podmíněna územní studií.
Majitelé  tamních  pozemků  a  investoři  –  Vladimír  Buček,  Olga  Bučková,  Jarmila  Ognarová,
Zbyněk Trávníček, Jiří Polák a Emilie Šulcová – požádali o tuto územní studii. Obec podmínila
zadání územní studie úhradou nákladů formou darovací smlouvy na kulturní či školskou činnost.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  pořízení územní studie na lokalitu označenou v platném
Územním plánu Březiny jako Z06 a Z07, funkci pořizovatele této územní studie bude vykonávat
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, a to
jako obec s rozšířenou působností. Zastupitelstvo obce schvaluje také smlouvu se zpracovatelem
územní studie a to společností Projekční dílna Ing. Ondřej Gaudl.

Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 02

   Usnesení č. 4 bylo schváleno.



6.   Projednání schvalování rozpočtových opatření starostou obce.

V  souvislosti  s  fungováním  zastupitelstva  obce,  dotačními  tituly  a  projekty,  které  ovlivňují
rozpočet se zastupitelé obce shodli, že by starosta obce měl mít možnost vykonávat rozpočtová
opatření bez omezení, aby tak byly zajištěny zákonné úpravy rozpočtu.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  pověřuje  starostu  obce  schvalováním rozpočtových  opatření  bez
omezení finanční hranice. Písemné zpracování rozpočtových opatření bude vždy předloženo na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce zastupitelům na vědomí.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

   Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7.   Projednání směrnice č. 2/2015 o sociálně-právní ochraně dětí.

Zákon  stanovuje  pro  obce  projednání  a  schválení  směrnice  o  sociálně-právní  ochraně  dětí.
Zpracováním agendy byla pověřena místostarostka Burjanová.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje a vydává směrnici  Obec Březina č. 2/2015 o sociálně-
právní ochraně dětí.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

   Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8.   Projednání tržního řádu obce Březina.

Na základě požadavku občanů na omezení podomního prodej v obci se zastupitelstvo rozhodlo
vydat tržní řád obce, který tuto možnost zakazuje. Zpracovala opět místostarostka Burjanová.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  a  vydává  nařízení  obce  Březina  č.  1/2015,  kterým se
vydává Tržní řád obce Březina.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
   Usnesení č. 7 bylo schváleno.



9.   Projednání smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

Obec Březina požádala v rámci výzev Jihomoravský kraj o několik dotací, z nichž některé byla
krajskou radou a krajským zastupitelstvem již projednány a schváleny. Od krajského úřadu jsme
dostali smlouvy, kdy je nutno přijetí dotací schválit.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na základě dotačního titulu „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ – Stavební
práce  a  opravy  ve  škole  a  školním  areálu,  dále  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje na základě dotačního titulu „Zdravé obce, města , mikroregiony JMK“ -
Březina  21.  století  a  dále  smlouvu o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského kraje  na
základě dotačního titulu „Environmentální vzdělání, výchova a osvěta pro rok 2015“ - Děti nám
to řeknou - Jak třídit odpad?

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
   Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10.   Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.

Společnost  EON požádala  o zřízení  věcného  břemene  na  pozemku p.č.  146/1,  k.ú.  Proseč  u
Březiny  za  částku  500  Kč  bez  DPH.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.:  PV-
014330027446/001 se společností E.ON Distribuce, a.s. za částku 500 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

   Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11.   Projednání smlouvy budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o.

V rámci  plánované  rekonstrukce  průtahu obcí  budou přesouvány hlavní  řády plynu,  tudíž  je
potřeba uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o.  za
částku 100 Kč bez DPH. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s
RWE GasNet s.r.o. za částku 100 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 10 bylo schváleno.



12.   Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 18.6.2013 o právu provést stavbu

V červnu 2013 uzavřel  obec Březina smlouvu o právu stavby vodovodu (V1 a V2), dešťové
kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení na pozemcích p.č. 146/1 a 278/14. V současné době
žádá stavebník Ludmila Kramolišová o stavební povolení na prodloužení vodovodu větve V3 a
V4 a splaškové kanalizace F2. S výstavbou těchto sítí vydala obec Březina souhlas a v prosinci
2014 bylo  vydáno pravomocné územní rozhodnutí.  Stavební  úřad Šlapanice  požaduje doplnit
stávající smlouvu o splaškovou kanalizaci a nové územní rozhodnutí. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupitelka Vasilová se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmů (vodovod vede i k jejímu domu),
zastupitel  Křivonožka  a  Bittner  se  vyjádřili  ve  smyslu,  že  nemohou  hlasovat  pro  z  důvodu
postupu paní Kramolišové v dané lokalitě.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě za dne 18. června 2013 o právu
provést stavbu.

Výsledek hlasování: Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 5

         Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

13.    Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 6.1.2015 o budoucím využití pozemků pro
výstavbu silnice

Na březnovém zastupitelstvu koupila obec Březina od společností FI Březina výstavba RD, spol.
s  r.o.  pozemek  p.č.  313/16,  k.ú.  Březina.  Tento  pozemek  bylo  třeba  koupit  pro  umožnění
rekonstrukce průtahu obcí. O tento pozemek je rozšířen dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 6.1.2015
o budoucím využití pozemků pro výstavbu silnice.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  ze  dne  6.1.2015 o budoucím
využití pozemků pro výstavbu silnice.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

             Usnesení č. 12 bylo schváleno.

14.   Schválení darovacích smluv

Obec Březina  požádala všechny podnikatele  a  živnostníky o finanční  příspěvek pro pořádání
oslav výročí obce, které se uskuteční dne 6. června 2015. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu se společností RKM development s.r.o.
na částku 2.000 Kč,  darovací  smlouvu se společností  Freedom Capital  na částku 4.000 Kč,
darovací  smlouvu  se  společností  EXSOFY  s.r.o.  na  částku  5.000  Kč,  darovací  smlouvu  se
společností LUVR s.r.o. na částku 5.000 Kč, darovací smlouvu se společností Tanza s.r.o. na
částku 10.000 Kč a darovací smlouvu s Ing. Arch. Ludmilou Kramolišovou na částku 60.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 4

         Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Starosta obce po diskusi se zastupitelstvem rozdělil jednotlivé darovací smlouvy do zvláštních
usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu se společností RKM development s.r.o.
na částku 2.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  darovací  smlouvu  se  společností  Freedom Capital  na
částku 4.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu se společností EXSOFY s.r.o. na částku
5.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  darovací smlouvu se společností LUVR s.r.o. na částku
5.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1
             Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu se společností  společností Tanza s.r.o.
na částku 10.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 18 bylo schváleno.



Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s Ing. Arch. Ludmilou Kramolišovou na
částku 60.000 Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 4
         Usnesení č. 19 nebylo schváleno.

15.   Projednání kupních smluv na pozemky 

Obec Březina  se  v rámci  konceptu  středu obce  rozhodla  vykoupit  pozemky,  na  kterých leží
budoucí střed obce. Jedná se o pozemky 301/11 a 302/11, oba k.ú. Proseč u Březiny (majitelé
Vladimír Buček a Olga Bučková) a pozemky 302/12, 302/14, 302/15, 302/16 a 301/16, vše k.ú.
Proseč u Březiny (majitel Miroslav Kořínek) za s majiteli dohodnutou cenu 100 Kč/m2. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  kupní smlouvu s Miroslavem Kořínkem na pozemky p. č.
302/12, 302/14, 302/15, 302/16 a 301/16, vše k.ú. Proseč u Březiny o celkové rozloze 545 m2 při
ceně 100 Kč/  m2  za celkovou cenu 54.500 Kč a kupní smlouvu s Vladimírem Bučkem a Olgou
Bučkou  na pozemky 301/11 a 302/11, oba k.ú. Proseč u Březiny, o celkové rozloze 122 m2 při
ceně 100 Kč/  m2  za celkovou cenu 12.200 Kč  a pověřuje starostu podpisem smluv. Návrh na
podání  vkladu  zajistí  a  cenu vkladu  hradí  kupující,  daň z  nabytí  nemovitých věcí  je  hrazena
kupující stranou.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1

             Usnesení č. 20 bylo schváleno.

16.   Projednání úpravy ceny vodného a stočného

Starosta obce představil návrh na úpravy ceny vodného a stočného včetně odůvodnění, proč se
tyto úpravy dělají. Cílem je snížit dotované náklady obecního rozpočtu a také zavést povinný
fond oprav na vodohospodářskou strukturu obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje počínaje novým účtovacím období vodného a stočného (tj.
od  8.  července  2015)  novou  cenu  vodného  a  stočného.  Vodné je  rozhodnutím  zastupitelstva
stanoveno na částku 29 Kč bez DPH/m3 a stočné je rozhodnutím zastupitelstva stanoveno na
částku 33 Kč bez DPH/m3. Zároveň se počínaje tímto datem ruší poplatek za odběrné místo (dle
usnesení č. 19 zastupitelstva ze dne 25.1.2007) ve výši 200 Kč + DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

             Usnesení č. 21 bylo schváleno.



17.   Schválení rozpočtových opatření 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015

Starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních starosty obce, které schválil.  Rozpočtová
opatření  jsou  součástí  příloh  zápisu.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  bere  na  vědomí  rozpočtová  opatření  schválená  starostou  obce  č.
1/2015, 2/2015, 3/2015 a 4/2015.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

             Usnesení č. 22 bylo schváleno.

18.   Výsledky ankety „Jak se Vám dnes žije v Březině“?

Zastupitel obce a předseda Výboru pro životní prostředí a rozvoj obce Michal Bittner představil
výsledky ankety „Jak se Vám dnes žije v Březině“?, výsledky jsou přiloženy v příloze.

19. Diskuse

Žádný z občanů ani zastupitelů se nepřihlásil do diskuse.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30.

Zapisovatel: 

Jana Prokešová ...........................................

Ověřovatelé: 

Antonín Sapák ..........................................., dne ..........................

Martin Šlegl ..........................................., dne ..........................

Mgr. Martin Habáň, starosta ..........................................., dne ..........................



Přílohy zápisu:

1) Informace o svolání zastupitelstva 
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) Kupní smlouva se SJM Martina a Milada Polákovi
5) Vyhlášení záměru prodeje obecních pozemků a žádost o prodej
6) Žádost o určení pořizovatele územní studie
7) Směrnice obce Březina č. 2/2015 o sociálně-právní ochraně dětí
8) Nařízení obce Březina č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád obce Březina
9) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního titulu

„Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“
10) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního titulu

„Zdravé obce, města , mikroregiony JMK“
11)  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního 

titulu „Environmentální vzdělání, výchova a osvěta pro rok 2015“
12) Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330027446/001 se společností E.ON 

Distribuce, a.s.
13) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o.
14) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě za dne 18. června 2013 o právu provést stavbu na cizím 

pozemku
15) Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu ze dne 6.1.2015
16) Darovací smlouvy
17) Návrh kupní smlouvy s manž. Bučkovými
18) Návrh kupní smlouvy s p. Kořínkem
19) Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
20) Rozpočtová opatření 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015
21) Výsledky ankety „Jak se Vám dnes žije v Březině?“

Zápis byl vyhotoven dne:  19. května 2015
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