
Vyhodnocení plnění 
Programu  rozvoje obce Březina za rok 2016

 
Na základě Programu  rozvoje obce Březina na období 2015 - 2020, který byl
schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2015,  bylo provedeno vyhodnocení
plnění za rok 2016 v jednotlivých oblastech i aktualizace na rok 2017.

Veřejná diskuze nad akcemi realizovanými v roce 2016 v Březině se uskutečnila 
v hospůdce Na Sokecu dne 22.11.2016 od 18 hodin. Zde byly zároveň s občany 
diskutovány další rozvojové akce plánované na rok 2017.

O-1: Oprava/tvorba místních komunikací a chodníků

Tato velice náročná investiční akce v celkové hodnotě 53.566.500 Kč je spolufinancována z
fondů  IROP, Jihomoravským  krajem  a  obcí  Březinou  (10.495.686  Kč,  většina  nákladů
financována z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou a.s.). Generálním dodavatelem stavby
byla  na  základě  výběrového  řízení  vybrána  společnost  SILNICE  GROUP a.s.  (smlouva
podepsána 3. srpna 2016). 

Rekonstrukce byla zahájena dne 12.9.2016 v oblasti Proseč, kde probíhá stále. Předpokládaný
termín ukončení rekonstrukce v oblasti Proseč je 30.4.2017, předpokládaný termín ukončení
celé rekonstrukce je 31.8.2017. 

Získána dotace 1,25 mil. Kč.

Podrobné informace k akci jsou na stránkách obce v záložce „Rekonstrukce průtahu obcí“.
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Oprava místních komunikací proběhla dle plánu, zahájena byla na podzim roku 2015 a 
dokončena byla dne 28.10.2016 položením asfaltu na místní komunikaci směrem k lokalitě 
Vojtíšky. 

Náklady na tuto akci byly ve výši 6,3 mil. Kč, kdy bude ještě část financována od občanů a 
společností, které využili připojení na novou komunikaci pro zlepšení své dostupnosti.

V letech 2015 – 2016 bylo do vhodných míst v obci a okolí umístěny 3 lavičky (1 zmizela): 
kolem cesty na Lhotky, zmizela, ke křížku nad Kapli, do Novodvorské aleje. Náklady 0 (pan 
Potrusil je vyrobil ze svého dřeva). Houpačka bude koupena letos na podzim umístěna bude 
příští rok na jaře na hranu obecního lesa a kopce (v rámci akce Rok obecního lesa). 
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Podrobné informace k akci jsou na stránkách obce v záložce „Kabelizace nízkého napětí, 
telekomunikační sítě a obnova veřejného osvětlení v obci Březina“. Tato akce byla zahájena 
v oblasti Proseč na konci května 2016 a práce probíhají dosud. Nové osvětlení bude v této 
lokalitě spuštěno v prvním kvartále 2017, kdy by již měly být umístěny všechny sloupy. 
Náklady na rekonstrukci VO jsou cca 600tis. Kč, na kabelizace telekomunikační sítě cca 
750tis.

Dne 4.12. 2015 zastupitelstvo obce Březina schválilo zakoupení tří informačních tabulí 
s měřením rychlosti, jejichž cena byla 183.000 Kč. které byly na jaře roku 2016 nainstalovány
dle doporučení dopravních odborníků v lokalitě Proseč, v lokalitě pod kapličkou (příjezd do 
Březiny od Křtin)  a v lokalitě pod křižovatkou na Táborské. Průběžná vyhodnocení 
naměřených dat ukazují na efektivní snížení průměrné rychlosti projíždějících vozidel. 
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O-2: Podpora kultury a turismu v obci – výchozí bod do Moravského krasu

Nové značení vede zatím pouze k jubilejnímu kameni Jana II. z Lichtensteina, 8 březinské 
zastavení bude obnoveno na jaře 2017 před turistickou sezonou. Březina je protkána keškami 
(hra geocaching).

O-3: Rozvoj občanské vybavenosti pro 1150-1250 obyvatel v roce 2030

Bude řešeno až s chodníky v roce 2017, 2018 a to zvýšením množství parkování u prodejny 
ENAPO, dále bude vybudováno nové parkoviště u nového obecního úřadu a před kostelem. 
Odstavný parkovací záliv vznikne v rámci rekonstrukce také v lokalitě Proseč.
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V příštím roce (2017) zkontrolujeme ohniště a lavičky kolem nich a pokusíme se je uvést do 
funkčního stavu.

Na konci listopadu roku 2016 končí nájemní smlouva s paní Čermákovou. Na Kozíně probíhá
úklid prostor po chovu zvířat. Dle aktuální dohody se zastupitelstvem bude prostor oplocenky 
bude paní Čermáková dál obhospodařovávat – v jedné části pěstování zeleniny a bylinek, 
ve druhé části péče o nově ovocný založený sad.
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Dne 24.10.2015 byla vysázena část Novodvorské aleje, kde si Březinské děti zasadily své 
jeřáby moravské (dívky) a břízy bělokoré (chlapci). Tato akce byla financována z grantu JMK
ve výši 12tis. Kč. Další sázení je plánováno na rok 2017.

Hasička bude rekonstruována v roce 2018 (po rekonstrukci krajské cesty a zbudování 
chodníku). Aktuálně se připravuje její napojení na síť nízkého napětí, hasička také bude 
legalizována v KN a bude jí přiděleno číslo popisné (již nyní v běhu).

6



O-4: Vybudování nového středu obce v prostoru od rybníčku po sokolovnu

Stavba nového obecního úřadu s knihovnou byla zahájena v září 2016. Dle smlouvy o 
zhotovení stavby je plánovaný rozpočet akce 5,7 mil. Kč. Stavba pokračuje dle 
harmonogramu, termín dokončení díla je plánován na srpen 2017. 

Přestavba hasičky je nyní na nejlepší možné cestě. Dokončuje se projekt rekonstrukce a 
přístavby celého objektu, zároveň se vyřizuje dokladová složka, které nás dovede ke 
stavebnímu povolení.

Současný harmonogram bude vypadat asi takto:

12/2016 – dokončení projektu, 1/2017 – vydání stavebního povolení, 2/2017 vyhlášení 
veřejné soutěže a vyhlášení zhotovitele stavby, 3/2017 start stavby. Pozitivum je, že se nám už
podařilo získat 3 mil. Kč na dotacích a věříme, že se nám podaří získat potřebné peníze z 
dalších zdrojů, abychom co nejméně zatížili obecní rozpočet.
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Projekt zpracován, uděleno stavební povolení, zažádáno o dotaci a ta Ministerstvem 
zemědělství přislíbena. Na základě analýz soudního znalce bylo vyvráceno, že bahno je 
nebezpečným odpadem a je pouze ostatním odpadem, jehož uložení na skládce je levnější, i 
tak jsou náklady na bahno největší položkou rozpočtu. Limit dotace na obahnění je 250Kč za 
tunu bahna. Budeme jednat s Ministerstvem zemědělství o udělení výjimky, abychom mohli 
na likvidaci bahna čerpat vyšší dotaci, protože obec čekají velké výdaje v dalších oblastech 
(silnice, chodníky, obecní úřad, hasička…).

Rybník již vypuštěn. Realizace vybagrování bude zřejmě na jaře 2018, protože čím déle bude 
bahno vysychat, tím méně bude obsahovat vody, bude lehčí a jeho uložení levnější.

Dotace požadována v letech 2015 i 2016, neúspěšně. Dotace podávána na středně velké 
multifunkční hřiště. V tuto chvíli Sokol preferuje variantu dvou hřišť – tzn. zachování 
zmenšeného škvárového a vybudování menšího multifunkčního směrem na zelenou plochu. 
Před opětovným podáním žádosti o dotaci bude se Sokolem a občany dořešena konečná 
varianta multifunkčního hřiště.
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O-5: Udržitelný rozvoje obce - zlepšení informovanosti a stavu životního prostředí v obci

Obecní zpravodaj vychází 4x ročně, pravidelně jsou aktualizovány facebookové stránky obce 
a web obce, pro velké investiční projekty byly zřízeny vlastní záložky na webu obce 
(kabelizace, krajská komunikace), SMS informace, nový emailový zpravodaj, mobilní 
aplikace. Celkové roční náklady jsou do 50tis. Kč.

Nový rozhlas bude realizován v průběhu roku 2017, s tím, že z celkové částky 1,6 mil. Kč 
byla získána dotace 1,2 mil. Kč.

V roce 2016 jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko, kde dobrovolníci ve třech oblastech 
okolí obce (obecní les, les směrem na Lhotky a okolí Ochozského potoka pod Březinou) 
sbírali odpadky. Náklady na akci do 1 tisíce Kč.
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Proběhla první zdravotní těžba akutně napadených stromů. Stanovil se jistý plán postupu prací
v obecním lese. Zajistily se potřebné dokumenty k obecnímu lesu na Polesí Bučovice, kam les
spadá pod dohled.
Plán - zima 2016 - 2017 - pod vedením a vytipováním stromů polesným p. Škaroupkou bude 
pokračovat těžba nemocných stromů. Dále dojde k prořezání cca dvou ploch mladého smr-
kového porostu.

Na jaře v rámci akce Ukliďme Česko také byla část lesa vyčištěna od odpadků. Aktivněji se 
začalo s ochranou stromů proti krádeži – zapojení Policie ČR.

V rámci projektu Rok obecního lesa bylo vysázeno 600 nových stromků (buků) na ploše 0,07 
ha. Dotace na projekt byla 12.870 Kč, spoluúčast na dotaci 10 tis Kč. 

Obec v roce 2016 postoupila z kategorie Zájemci do kategorie D. Náklady jsou do 5 tisíc Kč 
(účast na vzdělávacích akcí - Školách NSZM). Politikem MA21 je M. Bittner, novým 
koordinátorem je B. Fialkowski. Díky zavedení MA21 v obci jsme v roce 2016 získali dotaci 
12 tisíc na sázení stromků.

Zapsal: Michal Bittner dne 28.12.2017
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