
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 12. března 2018

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Březina bere zprávy jednotlivých výborů zastupitelstva obce na vědomí.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Březina a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Březina projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské
školy Březina za rok 2017 s tím, že přebytek ve výši  3.109,56 Kč bude převeden do rezervního
fondu.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo  obce Březina souhlasí  s  uzavřením Smlouvy  o nájmu nebytových prostor  mezi
Městysem Křtiny a Základní školou a mateřskou školou Březina.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí výpověď Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti  na  úseku  projednávání  přestupků  s  městem  Šlapanice  z  roku  2008  a  schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,  mezi  Obcí Březinu a Městem Šlapanice,  kdy dle  smlouvy orgány Města
Šlapanice budou vykonávat ve správním obvodu Obce Březina namísto obce Březina v souladu
s ustanovením  §  105  zákona  č.  250/2016  Sb.,  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich,
veškerou příslušnost k projednávání  přestupků, a to  přestupků podle ustanovení  § 60 odst.  2
zákona  o  odpovědnosti  za  přestupky  a  řízení  o  nich  a  přestupků  podle  zvláštních  právních
předpisů, k jejichž projednání jsou příslušné orgány obcí, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na předfinancování
projektu Předcházení vzniku odpadů v MK mezi Obcí Březinu a DSO Spolek pro rozvoj venkova
Moravský kras a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  zprostředkování  na  zajištění  nákupu silové
elektřiny na komoditní burze na rok 2019 a 2020 pro obec Březinu se společností MIX MAX-
ENERGETIKA, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  s  těmito
organizacemi a v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 95 tis., Cyklogang Březina – 27 tis.,
TJ Sokol Březina – 100 tis., PRO Březinu – 25 tis., Vápenický spolek – 30 tis., LMŠ Dobroděj – 72
tis., Svaz tělesně postižených Křtiny – 4 tis., Junák – český Skaut Křtiny – 12 tis. a pověřuje starostu
podpisem smluv. V rozpočtu obce Březina bude dále v kapitole spolková činnost rezervována částka
30 tis. pro aktivitu seniorů v obci a částku do výše 25 tis. pro zapůjčení hodových krojů.



Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje přistoupení obce Březina 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 měsíce od jednání zastupitelstva obce.


