
Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 31. října 2018

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo  obce  Březina  souhlasí  se  jmenovitým zápisem jednotlivých  hlasování  ve  volebním
období 2018 – 2022 a to počínaje následným projednávaným bodem zastupitelstva.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje volbu jediného místostarosty obce.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Březina v souladu s  § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o
obcích  (obecní  zřízení)  určuje,  že  pro  výkon  funkce  starosty  obce  bude  člen  zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Březina volí starostou obce Březina pana Martina Habáně.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Březina volí místostarostou obce Březina pana Michala Bittnera.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Březina zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou tvořit vždy
tři zvolení členové v čele se zastupitelem obce.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo  obce  Březina volí  předsedou  Finančního  výboru  Libora  Vyhnánka,  za  členy
Finančního výboru pak Bronislava Fialkowského a Petru Vasilovou, za předsedkyni Kontrolní
výboru Barboru Wahlovou, za členy Kontrolního výboru Adama Kozla a Ladislava Potrusila.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Březina v souladu s § 84 odst. 2, písm. n) a § 72 odst. 4, zákona č. 128/2000
Sb.  Zákon  o  obcích  (obecní  zřízení)  a  nařízením  vlády  o  výši  odměn  členů  zastupitelstev
územních samosprávných celků  stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
na  0,3násobek  výše  odměny,  která  by  v  dané  obci  náležela  uvolněnému  starostovi,  všichni
neuvolnění zastupitelé pak jako členové výborů získávají měsíčně částku dle aktuálního nařízení
318/2017 Sb.. členové výboru, kteří nejsou zastupiteli obce, pak náleží měsíční částka 1.500 Kč a
to vše s platností od 1. listopadu 2018.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dle § 80 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze,  ve znění pozdějších předpisů,  aby uvolněný starosta získal dle bodu d) tohoto zákona
příspěvek na stravování, a to ve výši 100 Kč/stravenka/den a dále dle § 81 bod 1) zákona č.
99/2017 Sb.  budou starostovi  obce  propláceny v  souvislosti  s  výkonem jeho funkce  cestovní
náhrady v zákonem stanovené výši.



Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dle § 80 zákona č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště
významných úkolů obce starostovi obce Martinu Habáňovi a to za všechny dokončené projekty
výstavby a infrastruktury ve volebním období 2014-2018 a to ve výši jednoho měsíčního platu.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo  obce  Březina  pověřuje  starostu  obce  schvalováním rozpočtových  opatření  bez
omezení limitu výše takto schválených opatření. Písemné zpracování bude vždy na nejbližším
veřejném zasedání předloženo zastupitelstvu na vědomí.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo  obce  Březina  pověřuje  starostu  obce  zastupováním  a  jednáním  jménem  obce
Březina a to ve spolcích a organizacích, ve kterých je obec Březina členem. Zastupitelstvo obce
Březina dále ustanovuje koordinátorem pro Místní agendu 21 a zároveň koordinátorem projektu
„Obec Březina – zdravá obce“ zastupitele Broňka Fialkowského, a politikem pro Místní agendu
21 a projekt "Obec Březina - zdravá obec" místostarostu obce Michala Bittnera.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s Jihomoravským krajem na dvě cedule
s označením  „Obec přátelská rodině“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo na realizace obecní zeleně okolo rybníka a
na Krbu se společností  Ing.  Martin Chytrý a to za částku  288.288 Kč bez DPH  a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtové opatření 8/2018.


