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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina,
konaného dne 26.1.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

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

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner (omluven z důvodu zahraniční stáže)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 18

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 19. 1. 2015 do 26. 1. 2015 včetně.  Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Zápis z prosincového 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 Jana Prokešová a ověřovateli  zápisu Antonína
Sapáka a Martina Šlegla. 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 zrušení nájemních smluv na pozemky s TJ Sokol Březina.
3) Projednání kupní smlouvy na pozemky.
4) Projednání darovací smlouvy se společností van Gansewinkel.
5) Projednání smluv s RWE GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene.
6) Projednání Smlouvy o dílo s projekční dílnou Ondřeje Gaudla na zpracování koncepce středu 

obce.
7) Projednání Dohod o provedení práce s Mgr. Milanem Skoupým na zpracování strategického 

plánu rozvoje obce.
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8) Schválení částek dotačního programu pro spolky na rok 2015.
9) Projednání podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce rekonstrukce 

sportovního hřiště.
10) Projednání podání žádosti o dotaci na oslavy založení obce a vysvěcení kostela.
11) Projednání Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
12) Projednání rozpočtových opatření č. 12/2014.
13) Projednání cenové nabídky na vyhotovení projektové dokumentace „Březina - zatrubnění 

potoka, část OÚ“
14) Projednání cenové nabídky na instalaci bezpečnostních dopadových ploch na hřišti MŠ 

Březina
15) Projednání smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku 
16) Projednání ročního příspěvku Spolku pro obnovu venkova Moravský kras pro rok 2015.
17) 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. P  rojednání zrušení nájemních smluv na pozemky s TJ Sokol Březina

V souvislosti s iniciativou obce ohledně rekonstrukce hřiště a vyhlášeného dotačního programu
MŠMT „Státní podpora sportu pro rok 2015“ jednali zastupitelé s představiteli TJ Sokol Březina
o zrušení nájemních smluv na pozemky uzavřené v letech 2011 a 2014. Byly dohodnuty Dohody
o ukončení nájmů těchto pozemků s podmínkou, že pokud do 4 let nebude hřiště vybudováno, tak
bude smlouva s TJ Sokol Březina znovu uzavřena.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz Pavla Neužila na to, zda celý prostor, na kterém jsou rušeny pronájmy, bude oplocen a
určen pro hřiště. Starosta odpověděl, že nikoliv, že hřiště bude v parametrech současného hřiště,
ostatní plochy zůstanou pro další využití. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 30.
října 2011, č.j. 610/2011 a dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 11. září 2014,
č.j.  923/2014.  Smluvní  strany  uzavřením  této  dohody  ukončují  nájemní  vztah  vzniklý  dle
nájemních smluv, tj. ukončují vzájemnou dohodou nájem k předmětu nájmu, a to ke dni 31. ledna
2015 a pověřuje starostu podpisem smluv.

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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3. Projednání kupní smlouvy na pozemky

V souvislosti  se  záměrem vybudovat  nové multifunkční  hřiště  (záměr  se bude schvalovat  na
tomto zasedání) se obec Březina dohodla s TJ Sokol Březina na odkupu jednoho pozemku, který
leží  pod  současným i  uvažovaným  hřištěm a  to  za  symbolickou  cenu  1  Kč.  Vklad  do  KN
nemovitostí,  odhad  ceny  pozemku  i  daň  z  prodeje  nemovitosti  uhradí  na  své  náklady  obec
Březina.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje kupní smlouvu o převedení vlastnického právo k věcem
nemovitým mezi obcí Březina a Tělocvičnou jednotou Sokol Březina na pozemek p. č. 299/10, o
výměře 411m2, ostatní plocha, zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Brno-venkov,  katastrální  území  Proseč  u  Březiny,
obec Březina (dříve okres Blansko), LV 140 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

   Usnesení č. 2 bylo schváleno.

4.   Projednání darovací smlouvy se společností van Gansewinkel

Při uzavření smlouvy o likvidaci komunálního odpadu se společností van Gansewinkel v prosinci
roku 2014 bylo také dohodnuto to, že společnost van Gansewinkel podpoří oslavy výročí obce v
roce 2015 a to částkou 25.000 Kč. Byla připravena darovací smlouva, kterou je třeba schválit.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje  darovací smlouvu na dar v hodnotě 25.000 Kč na oslavy
výročí obce v roce 2015 se společností van Gansewinkel a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

   Usnesení č. 3 bylo schváleno.

5. Projednání smluv s RWE GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene

Společnost Ekoplan s.r.o. na základě rámcové smlouvy s RWE GasNet s.r.o. se obrátila na obec
Březinu s žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na parcelním čísle 380, k.ú.
Březina u Křtin z důvodu prodloužení NTL plynovodu a přípojky pro farmu NOE. Jednostranná
úplata pro obec činní 12.100 Kč.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  číslo
9900075438/1/VB se společností RWE GasNet s.r.o. na parcelním čísle 380, k.ú. Březina u Křtin za
jednostrannou úplata pro obec ve výši 12.100 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

   Usnesení č. 4 bylo schváleno.

6. Projednání Smlouvy o dílo s projekční dílnou Ondřeje Gaudla na zpracování koncepce
středu obce

Zastupitelstvo obce se rozhodla nechat zpracovat územní studii středu obce, tj. prostoro od hřiště
u  sokolovny  až  po  kostel  Panny  Marie.  Bylo  osloveno  několik  projekčních  kanceláří,  byla
vybrána projekční dílna Ondřeje Gaudla, se kterou proběhla schůzka a projednání záměrů obce.
Smlouva  o  dílo  je  na  částku  30.000  Kč,  součástí  je  i  zpracování  možností  parkování  před
obchodem ENAPO. Koncepty - 3 varianty - včetně odůvodnění jednotlivých variant pak projedná
jako zastupitelstvo, tak budou přizváni na veřejné jednání občané.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz  Soni  Čermákové,  zda  součástí  bude  i  revitalizace  rybníka.  Starosta  odpověděl,  že  s
revitalizací se počítá jako se součástí plánu regenerace středu obce. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvu o dílo s projekční kanceláří Ing. Ondřeje Gaudla na
územní studii centrální části obce Březina – koncept s cenou díla ve výši 30.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

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

   Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7.  Projednání  Dohod  o  provedení  práce  s  Mgr.  Milanem  Skoupým  na  zpracování
strategického plánu rozvoje obce.

Na základě usnesení zastupitelstva obce Březina č. 8/2014 ze dne 15. prosince 2014, kdy byl
schválen  záměr  obce  Březina  pořídit  strategický  plán  rozvoje  obce  Březina,  hledala  obec
zpracovatele tohoto díla. Za dvou nabídek byla vybrána cenově výhodnější nabídka Mgr. Milana
Skoupého z Masarykovy univerzity ve výši 31.080 Kč, který bude spolupracovat na vypracování
tohoto strategického plánu rozvoje obce s Výborem pro životní prostředí a rozvoj obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvy o provedení práce na zpracování strategického
plánu rozvoje obce s Mgr. Milanem Skoupým ve výši 31.080 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

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

   Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8  .   Schválení částek dotačního programu pro spolky na rok 2015

Na  základě  v prosinci  schváleném  dotačním  titulu  „Podpora  spolkové,  kulturní  a  sportovní
činnosti“ byly pro rok 2015 do jednotlivých kapitol alokovány tyto částky:

A1 – Údržba a provoz areálů a budov 90.000 Kč
B1 – Volnočasové aktivity dětí, mládeže a dospělých 90.000 Kč
B2 – Pořádní spolkových a veřejných akcí 90.000 Kč
C1 – Zhodnocení majetku 50.000 Kč

Zbylé  finance schválené pro spolkovou činnost  na rok 2015, tj.  80.000 Kč bude využito  pro
pořádání akcí k výročí obce 650 let Březiny, 620 let Proseče a 20 let od vysvěcení kostela.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  výši  alokace  do  jednotlivých  kapitol  dotačního  titulu
“Podpora spolkové, kulturní a sportovní činnosti“: Údržba a provoz areálů a budov – 90.000
Kč,  Volnočasové aktivity  dětí,  mládeže – 90.000 Kč,  Pořádní  spolkových a veřejných akcí  –
90.000 Kč, Zhodnocení majetku – 50.000 Kč a přesun zbylých prostředků k pořádání akcí výročí
obce.

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

   Usnesení č. 7 bylo schváleno.

9  .    Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  a  investiční  záměr k  realizaci  akce  rekonstrukce
sportovního hřiště

Obec  Březina  na  základě  vypsaného  dotačního  titulu  Ministerstva  školství,  mládeže  a
tělovýchovy začala jednat s TJ Sokol Březina o tom, že by převzala na svá bedra tento projekt.
Z tohoto  důvodu  byl  proveden  odkup  pozemku  pod  části  hřiště  a  zrušeny  pronájmy.  Byly
osloveny firmy, které si celou plochu prohlédli, probrali se možnosti, požadavky Sokola a občanů
obce. Výsledkem jsou dva návrhy na multifunkční hřiště, dotace se musí podat do konce ledna.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Diskuse k této záležitosti přesunuta do části Diskuse. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje podání žádosti o dotace MŠMT na rekonstrukci hřiště na
multifunkční sportovní hřiště a zároveň schvaluje investiční záměr k realizaci této akce.

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

   Usnesení č. 8 bylo schváleno.

10  .   Projednání podání žádosti o dotaci na oslavy založení obce a vysvěcení kostela

Starosta obce Březina oslovit jihomoravského krajského hejtmana Haška ohledně možnosti získat
finanční  podporu  od  krajského  úřadu  na  oslavy  výročí  obce.  Tato  podpora  byla  předběžně
přislíbena  s tím,  že  je  nutno  požádat  formou  tzv.  individuální  dotace  na  krajský  úřad,  obec
Březina požádá o 75.000 Kč. Podání dotace je nutno schválit na veřejném zastupitelstvu.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje podání žádosti o individuální dotaci Jihomoravského kraje
ve výši 75.000 Kč na oslavy výročí obce.

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

   Usnesení č. 9 bylo schváleno.

11  .   Projednání Směrnice č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zastupitelstvo  obce  zpracovalo  směrnici  k zadávání  veřejných  zakázek,  která  tak  upravuje
zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby do částky 2.000.000 Kč a veřejné zakázky na
stavební práce do částky 6.000.000 Kč, všechny ceny uváděny bez DPH. Podrobnější vysvětlení
podala místostarostka Burjanová, směrnici bude samozřejmě veřejně dostupná na obecním úřadě
a internetových stránkách obce Březina.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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12  .   Projednání rozpočtových opatření č. 12/2014

V souvislosti s dotačními tituly, finančním uzavřením velkých projektů typu hřiště v přírodním
stylu  u  MŠ  Březina,  zakoupením  hasičského  dopravního  automobilu,  stejně  jako  vyšším
daňovým  příspěvek  od  státu  pro  rok  2014  je  nutno  schválit  rozpočtová  opatření  k uzavření
účetního roku 2014.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2014 v celkové výši 3.686.500
Kč.

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

             Usnesení č. 11 bylo schváleno.

13  .    Projednání  cenové  nabídky  na  vyhotovení  projektové  dokumentace  „Březina-
zatrubnění potoka, část OÚ“

V souvislosti s rekonstrukcí krajské silnice II/373 a především pak silnice III/37367, které vede
středem obce, je nutno provést kompletní rekonstrukci zatrubnění Ochozského potoka. Správa a
údržba na své náklady nechala zpracovat zatrubnění, které vede pod silničním tělesem, obec musí
nechat zpracovat projektovou dokumentaci na zatrubnění potoka mimo silniční těleso. Osloveny
byly tři firmy, po dohodě s SÚS JMK byla vybrána společnost AF-CITYPLAN. Původní cena za
zaměření,  dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby činila přes
352tis., konečná cena po vyjednání je 237.523 Kč.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace
„Březina - zatrubnění potoka, část OÚ“ od společnosti  AF-CITYPLAN ve výši 237.523 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

             Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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14  .   Projednání cenové nabídky na instalaci bezpečnostních dopadových ploch na hřišti MŠ
Březina

Součástí podaného dotačního titulu „Hřiště v přírodním stylu MŠ Březina“, které jsme převzali
od minulého  zastupitelstva,  bohužel  nebyly  dopadové plochy,  bez  kterých však dětské  hřiště
nemůže být certifikováno a uvedeno do provozu. Protože na začátku března 2015 bude na místě
vykonána  kontrola  Státního  fondu  životního  prostředí,  jakožto  garanta  dotace,  museli  jsme
poměrně rychle začít jednat o dokončení hřiště a instalace dopadových ploch.

Bylo  osloveno  několik  firem,  které  tyto  dopadové  plochy  nabízejí.  Z možných  variant
dopadových plot jako je kačírek, písek, pryžové dlaždice, atd. byla vybrána nabídky firma 8D o.s.
na instalaci pryžových zatravňovacích rohoží s nabídkovou cenou 161.636 Kč. Tento podklad byl
vybrán jak s poukazem na cenu, tak citlivost  k pojetí  hřiště v přírodním stylu.  Samozřejmostí
dopadové plochy je její certifikace, plochu schválil také přidělený certifikátor hřiště.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz paní Nadi Ondráčková,  zda tyto  dopadové plochy budou po celé  ploše hřiště.  Starosta
odpověděl,  že dopadové plochy budou jen po hracími prvky,  u kterých je to stanoveno, tj.  s
vyšším  dopadem,  tj.  houpačky,  lezecí  stěna,  síťový  systém  průlezek,  skluzavka  a  hrazdy.
Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  cenovou  nabídku  na  vybudování  bezpečnostních
dopadových ploch na hřišti v přírodním stylu MŠ Březina od společnosti 8D o.s. ve 161.636 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

             Usnesení č. 13 bylo schváleno.

15  .   Projednání smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku

Pan Ing. Petr Hladiš, majitel koňské farmy po chatou Alpina požádal obec o možnost připojení
objektu „Ochoz u Brna č.p. 660 k elektrické síti EON“ a to skrze obecní pozemky. Na základě
dohody vznikly smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (tedy obecním), která ukládají
podmínky stavby a tuto stavbu povolují.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Dotaz Pavla Neužila, zda rozvoz bude v zemi či vzduchem. Starosta odpověděl, že toto bude
jasné až po vyjádření společnosti EON. Předsedající dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku parcelní
číslo 392/2 a 396/16, oba k.ú. Březina u Křtin a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
             Usnesení č. 14 bylo schváleno.
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16  .   Projednání ročního příspěvku Spolku pro obnovu venkova Moravský kras pro rok 2015

Spolek  pro rozvoj  venkova Moravský kras  je  svazek obcí  v  okresu Blansko a okresu Brno-
venkov. Jeho sídlem jsou Jedovnice a jeho cílem je regionální rozvoj obecně. Sdružuje celkem 26
obcí a byl založen v roce 1999. Každoročně se zde přispívá členských příspěvkem, ze kterého se
následně financují aktivity tohoto spolku. Pro rok 2015 je příspěvek obce Březina v celkové výši
10.900 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje roční příspěvek pro Spolek pro rozvoj venkova Moravský
kras ve výši 10.900 Kč.

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

             Usnesení č. 15 bylo schváleno.

17  .   Diskuse

Proběhla diskuse ohledně hřiště, kdy se řešili jeho rozměry, tj. 44*24 m (rozpočet cca 2,6 mil.
Kč) nebo 56*26 metrů (rozpočet  cca 3,5 mil.  Kč),  spolufinancování  obcí.  Naďa Ondráčková
položila dotaz, zda se hřiště bude budovat i v případně, že nezískáme dotace od MŠMT. Starosta
odpověděl,  že  v  tomto  případě  se  hřiště  budovat  nebude  a  zkusíme  podat  dotaci  příští  rok,
náklady jsou pro obec příliš vysoké. Dotaz Zbyňka Trávníčka, zda půjde plocha zaledovat. Ano,
plocha bude určena i k zaledování, stejně tak je hřiště projektováno včetně mantinelů.

V rámci rekonstrukce cesty starosta informovat o možných datech, návrh projektu byl  zhruba
zveřejněn, na toto bude svoláno zvláštní jednání, kde investor, tedy SÚS JMK představí projekt
jako celek.  Řešil  se  pomník  padlých  v  1.  světové  válce,  ke  kterému  se  nebezpečně  pomník
přiblíží. Martin Šlegl se ptal, zda u pomníku zůstanou lípy. Starosta odpověděl, že ano. Dle paní
Ondráčkové by se pomník neměl přesouvat, max. posunout, aby tam bylo zachováno původní
místo, na kterém stojí dnes. Starosta odpověděl, že v tomto případně by se muselo prověřit, že
pomník by šel posunout více dozadu, aby nestál na zatrubnění potoka. 

Pan Severa položil dotaz na to, kde bude mít sídlo obecní úřad, který se bude při rekonstrukci
bourat.  Starosta odpověděl,  že  toto dle  jeho názoru mělo vyřešit  minulé  zastupitelstvo,  jehož
projekt je dle současných zastupitelů finančně neúnosný. V rámci koncepce bude zpracován i
možná nová poloha obecního úřadu vedle hasičské zbrojnice. Dle informace SÚS JMK by se
úřad měl bourat v druhé fází výstavby silnice, tj. Během roku 2017.

18. Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:28.
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Přílohy zápisu:
1) Informace o svolání zastupitelstva 
2) Prezenční listina zastupitelů
3) Prezenční listina hostů
4) 2x dohoda u ukončení nájmu s TJ Sokol Březina
5) Kupní smlouva na pozemek č. 299/10, k.ú. Proseč u Březiny s TJ Sokol Březina
6) Darovací smlouva se společností van Gansewinkel
7) Smlouva o zřízení věcného břemena se společností RWE GasNet s.r.o.
8) Smlouva o dílo s projekční kanceláří Ing. Ondřeje Gaudla
9) Smlouvy o provedení práce s Mgr. Milanem Skoupým 
10) Vizualizace multifunkčního hřiště Březina
11) Směrnice obce Březina č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12) Rozpočtové opatření č. 12/2014
13) Cenová nabídka na vyhotovení projektové dokumentace AF-CityPlan
14) Cenová nabídka a návrh smlouvy na vybudování bezpečnostních dopadových ploch
15) Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku

Zápis byl vyhotoven dne:  27. ledna 2015

Zapisovatel: 

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

Ověřovatelé: 

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

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

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