
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 16. prosince 2019

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Darovací  smlouvu  č.  JMK062015/19/ÚŘK  s
Jihomoravským krajem na 500 ks vratných nápojových kelímků a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Dohodu  mezi  obcí  Březinou  a  městysem  Křtiny  o
zajištění provozování veřejného pohřebiště a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  PV-
014330049086/001 za částku 23.880 Kč bez DPH a Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
PV-014330049086/076 za částku 12.560 Kč bez DPH se společností E.ON Distribuce, a.s. a
pověřuje starostu podpisem smluv.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  rozpočet  obce  Březina  na rok  2020 a  střednědobý
výhled na roky 2021/2022 a rozpočet Základní školy a mateřské školy Březina, příspěvkové
organizace na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021/2022.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2019 a č. 11/2019.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č.  2/2019,
kterou se zrušuje  OZV č.  1/2017 o  místních  poplatcích,  Obecně  závaznou vyhlášku obce
Březina č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu, Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č.
4/2019, o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 5/2019 - o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy,  třídění,  využívání a
odstraňování komunálních odpadů, všechny schvalované OZV s účinností od 1. ledna 2020 a
pověřuje starostu a místostarostu podpisem obecně závazných vyhlášek.

Usnesení č. 7
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 práci, kterou
odvádí  po obec Březinu především na poli  zisku mimořádných finančních  prostředků pro
obec, stejně jako dokončení projektu přístavby ZŠ/MŠ Březina a první etapy chodníků v obci
a to ve výši jednoho měsíčního platu.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol
Březina  na částku 50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.



Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje vyhlášení záměru prodeje části obecního pozemku p.č.
18/1, k.ú. Březina u Křtin označeného dle GP 464-174/2019 jako p.č. 18/3, k.ú. Březina u
Křtin a to za minimální cenu 500 Kč/m2.

Usnesení č. 10
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 dle aktuálního nařízení vlády o výši odměn
členů  zastupitelstev  územních  samosprávných  celků stanovuje  odměnu  za  výkon  funkce
neuvolněného  místostarosty  na  0,3  násobek  výše  odměny,  která  by  v  dané  obci  náležela
uvolněnému starostovi, tj. celkově odměnu 18.056 Kč, dále neuvolněným zastupitelům, kteří
jsou  zároveň  předsedy  výborů  zastupitelstva  odměnu  ve  výši  3.611  Kč,  neuvolněným
zastupitelům,  kteří  jsou  zároveň  členy  výborů  zastupitelstva  odměnu  ve  výši  3.010  Kč  a
členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva odměnu 1.500 Kč a to vše s účinností od 1.
ledna 2020.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje prodej movitého majetku obce Březina - Tatry 815 CAS
32 společnosti Dobráci s.r.o., se sídlem : Bratislava, Vajnorská 46, Slovenská republika, IČ:
47804602 a to za cenu 500.000 Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.


