
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 27. dubna 2020

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje darovací smlouvu s Martinem Habáněm ve prospěch
obce Březina výši  50.000 Kč,  darovací  smlouvu s Michalem Bittnerem ve prospěch obce
Březina  ve  výši  15.000  Kč,  darovací  smlouvu  s  Martinou  Polákovou  ve  prospěch  obce
Březina ve výši 15.000 Kč,  darovací smlouvu s Vladimírem Kokojanem ve prospěch obce
Březina ve výši 10.000 Kč, darovací smlouvu s Tomášem Kupkou ve prospěch obce Březina
ve výši 10.000 Kč a darovací smlouvu s Františkem Malíkem ve prospěch obce Březina ve
výši 5.000 Kč a pověřuje starostu a místostarostu podpisem smluv.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje

I) Smlouvu o zřízení věcného břemene (kabel veřejného osvětlení) s Jihomoravským krajem
na pozemcích p.č. 50/1, p.č. 50/4, p.č. 50/5, p.č. 50/6, vše v k.ú. Březina u Křtin, dle GP č.
433-5028/2018 (označeno jako břemeno „E“) za částku 4.639 Kč,

II)  Smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  (zatrubnění  potoka)  s  Jihomoravským krajem na
pozemcích p. č. 50/1, p. č. 50/4, p. č. 50/5 a p. č. 50/6, vše v k. ú. Březina u Křtin, dle GP č.
433-5028/2018 (označeno jako břemeno „B“ a „D“) za částku 26.730 Kč,

III) Smlouvu o zřízení věcného břemene (dešťová kanalizace) s Jihomoravským krajem na
pozemcích  p. č. 320/1, p. č. 320/5, p. č. 320/7, p. č. 50/1, p. č. 50/5, vše v k. ú. Březina u
Křtin a  pozemcích p. č. 210/1, p. č. 210/7, p. č. 210/8, p. č. 210/10, p. č. 210/18, p. č. 210/19,
p. č. 210/20, vše v k. ú. Proseč u Březiny, dle GP č. 433-5028/2018 (označeno jako břemeno
„A“ a „C“) za částku 330.436 Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Příkazní  smlouvu se  společností  LanoPro s.r.o.,  se
sídlem Tábor 881/17, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ 0710764, na výkon TDS a koordinátora
BOZP při realizaci stavebních úprav a přístavby ZŠ a MŠ Březina a to za částku 749.980 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  dotace s těmito
organizacemi v dané výši finančních prostředků: SDH Březina 30 tis., Cyklogang Březina –
15 tis., TJ Sokol Březina – 110 tis., LMŠ Dobroděj – 63 tis., Junák – český Skaut Křtiny – 10
tis., Svaz tělesně postižených Křtiny – 2 tis., Vápenický spolek – 5 tis., Dejte nám šanci – 8 tis.
a pověřuje starostu podpisem smluv. V rozpočtu obce Březina bude dále rezervována částka
15 tis. pro aktivitu seniorů v obci a částku do výše 30 tis.  pro zapůjčení hodových krojů,
pokud se hody budou konat.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Březina schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy pro agendu přestupků
s městem Šlapanice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Březina bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2020 a č. 2/2020.



Usnesení č. 7
Zastupitelstvo  obce Březina schvaluje  Smlouvu o poskytnutí  auditorských služeb pro roky
2020 a 2021 se společností TOP AUDITING, s.r.o. a to za částku 31.000 Kč bez DPH pro rok
2020 a částku 32.000 Kč bez DPH na rok 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


