
Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 9. března 2020 od 18:00 hodin, zasedací místnost OÚ Březina

Přítomní  zastupitelé:  Martin  Habáň,  Adam  Kozel,  Petra  Vasilová,  Libor  Vyhnánek,  Barbora
Wahlová

Nepřítomní zastupitelé: Michal Bittner, Bronislav Fialkowski (omluveni)

Hosté (dle prezenční listiny, příloha č. 2): 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 a elektronické úřední desce obce Březina zveřejněna v souladu se
zákonem  a  to  minimálně  sedm  dní  před  konáním  zastupitelstva.  Zápis  z  posledního  zasedání
zastupitelstva,  které  se  konalo  3.  února  2020  byl  bez  připomínek  ověřen  a  je  k  nahlédnutí  na
obecním úřadě.

Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva a zastupitelstvo je
tak usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající navrhl zapisovatelkou schůze Petru
Vasilovou, ověřovateli zápisu Barboru Wahlovou a Františka Malíka. Předsedající dal hlasovat.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
         Zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Předsedající  seznámil  s  programem,  který  byl  též  zveřejněn  při  svolání  zastupitelstva.  Body  k
jednání:

1) Projednání Smlouvy o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II“ s IDPS x
POHL  –  ZŠ  MŠ  Březina“  se  sídlem  Purkyňova  648/125,  Medlánky,  612  00  Brno,  Česká
republika.

2) Projednání  podání  žádosti  o  dotaci  v  Podprogramu  298D2280  Podpora  rozvoje  a  obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

3) Projednání Smlouvy o dílo na „Program rozvoje obce Březiny“ s MAS Podbrněsko.
4) Ostatní, diskuse.

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                      Program zasedání byl schválen.

1.    Projednání Smlouvy o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci Březina II“ se  
společností IDPS x POHL – ZŠ MŠ Březina“ se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00
Brno, Česká republika.

Starosta obce informoval o podlimitním zakázkovém řízení na stavební úpravy a přístavbu ZŠ a MŠ
v obci Březina,  které  bylo vyhlášení v prosinci  2019. Nejnižší  cenu podala společnost  „IDPS x
POHL – ZŠ MŠ Březina“ a to 19.658.618,56,- Kč bez DPH a tato firma tak byla vybrána jako
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zhotovitel  stavby. Termín dokončení stavby je do 31.8.2021, přičemž maximální nepřekročitelný
termín dokončení celé stavby bez vad a nedodělků je datově stanoven do 30.09.2021.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvy o dílo „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ v obci
Březina  II“  se  společností  IDPS  x  POHL  –  ZŠ  MŠ  Březina“  se  sídlem  Purkyňova  648/125,
Medlánky, 612 00 Brno, Česká republika za cenu 19.658.618,56,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

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

2.    Projednání podání žádosti o dotaci v Podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy  
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Na základě schváleného záměru provést přístavbu a přestavbu budovy základní a mateřské školy v
Březině  a  podpisu  smlouvy  o  dílo  pracuje  starosta  na  podání  žádosti  o  dotaci  v  podprogramu
298D2280  Podpora  rozvoje  a  obnovy  materiálně  technické  základny  regionálního  školství  v
působnosti  obcí.  Starosta  tedy  zastupitelstvu  navrhl  souhlas  s  podáním  dotace  a  souhlas  s
vyčleněním prostředků na realizaci této akce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu 298D2280 Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí a zároveň
schvaluje vyčlenění prostředků z rozpočtu obce Březina na realizaci této akce.

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski 

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 
   

 Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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3.   Projednání Smlouvy o dílo na „Program rozvoje obce Březiny“ s MAS Podbrěnsko.  

Starosta společně s místostarostou zahájili  jednání o aktualizaci Programu rozvoje obce Březiny,
dosavadní platí od roku 2015 a v tomto roce končí. Byla tedy zahájena příprava nové verze tohoto
velmi  důležitého  strategického  dokumentu  a  za  odborného  partnera  byla  vybrána  Místní  akční
skupina Podbrněnsko za cenu 70.000 Kč včetně DPH (MAS Podbrněnsko není plátcem DPH).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje Smlouvu o dílo „Program rozvoje obce Březiny“ s Místní
akční skupinou Podbrněnsko, spolek se sídlem Brněnská 2, 691 23 Pohořelice a to za cenu 70.000
Kč  včetně  DPH  a  pověřuje  starostu  podpisem  smlouvy.  Pověřenou  osobou  ohledně  přípravy
programu rozvoje obce Březina bude místostarosta Michal Bittner.

 

Zastupitel/ka PRO PROTI ZDRŽEL/A SE

Michal Bittner

Bronislav Fialkowski

Martin Habáň 

Adam Kozel 

Petra Vasilová 

Libor Vyhnánek 

Barbora Wahlová 

Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0                             Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Závěr jednání
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:15.

Zapisovatel: 

Petra Vasilová                     ..........................................., dne 9. března 2020

Ověřovatelé: 

František Malík         ..........................................., dne 9. března 2020

Barbora Wahlová         ..........................................., dne 9. března 2020

Mgr. Martin Habáň, starosta                     ..........................................., dne 9. března 2020
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