
Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Březiny,
konaného dne 2. května 2022

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Březina
a) bere na vědomí Protokol o hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce "Chodníky
obec Březina, 1. etapa" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ,
b) schvaluje výsledné pořadí účastníků v rámci zadávacího řízení "Chodníky obec Březina, 1.
etapa"  na  základě  výsledku  hodnocení  obdržených  nabídek  takto:  1.  EDMA s.r.o.  (IČO:
25558391),  2.  ExpolineRealitní  s.r.o.  (IČO:  63491095),  3.  RONYTRANS,  s.r.o.  (IČO:
27703568), 4. Porr a.s. (IČO: 43005560), 5. TOPSTAV s.r.o. (IČO: 46977660),
c)  schvaluje  výběr  dodavatele  veřejné  zakázce  "Chodníky  obec  Březina,  1.  etapa",  když
vybraným dodavatelem k uzavření smlouvy je účastník EDMA s.r.o., se sídlem Luleč 407, 683
03 Luleč; IČO: 25558391 s celkovou nabídkovou cenou 6.839.439,75 Kč bez DPH a délkou
realizace stavebních prací 18 kalendářních týdnů,
d) schvaluje znění smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem po splnění zákonných podmínek.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Dodatek  č.  2  ke  Smlouvě  o  sběru,  přepravě  a
odstraňování odpadu v Březině č. 57/21 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Březina 
a) schvaluje vstup obce Březina jako zakládajícího člena do Dobrovolného svazku obcí KTS
EKOLOGIE   se  sídlem  Hutní  osada  14,  664  84  Zastávka,  IČO  dosud  nepřiděleno,
zakládaného  za  účelem  společné  realizace  odpadového  hospodářství  a  zavádění  principů
oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací. Obec
Březina se stane členem Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE podpisem Zakládající
smlouvy  Dobrovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE,  jejíž  přílohou  jsou  Stanovy
Dobrovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE  a  splacením  vstupního  členského  příspěvku
50 000,-  Kč,  na který bude započítána úhrada za převod podílu obce ve společnosti  KTS
EKOLOGIE s.r.o. na Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE,
b) schvaluje vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE ve výši
50 000,- Kč,
c) schvaluje převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní osada
14,  664  84  Zastávka,  IČO  :283  10  942  na  nově  založený  Dobrovolný  svazek  obcí  KTS
EKOLOGIE  za   cenu  odpovídající  peněžitému  vkladu  vloženému  do  společnosti  KTS
EKOLOGIE s.r.o.  s tím,  že  na pohledávku obce ve  výši  50 000,-  Kč za převod podílu  ve
společnosti  KTS  EKOLOGIE  s.r.o.  bude  započten  závazek  obce  uhradit  vstupní  členský
příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS EKOLOGIE, 
d) schvaluje znění Zakládající listiny DSO a Stanov DSO upravujících poměry v DSO,  
e)  pověřuje Mgr. Martina Habáně, starostu obce k tomu, aby učinil  za obec Březinu jako
člena DSO KTS EKOLOGIE veškeré související  úkony,  zejména podpis zakládající  listiny
Dobrovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE  a  zastupováním  obce  na  členské  schůzi
Dobrovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE  s programem založení  Dobrovolného  svazku
obcí KTS EKOLOGIE,
f)  pověřuje Mgr. Martina Habáně, starostu obce k tomu, aby učinil  za obec Březinu jako
společníka společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o., se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka,
IČO: 283 10 942  veškeré úkony, zejména podpis smlouvy o převodu podílu ve společnosti



KTS  EKOLOGIE  s.r.o.  z  obce  Březina  na  nově  založený  Dobrovolný  svazek  obcí  KTS
EKOLOGIE. 

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  odprodej  části  obecního  pozemku  parc.  č.  24,  k.ú.
Proseč u Březiny, o výměře 46 m2 a části obecního pozemku parc. č. 251/1. k.ú. Březina u
Křtin,  o výměře 2 m2  ,  do vlastnictví  SJM Miroslav Srnec a Dana Srncová,  trvale  bytem
Březina 129 za celkovou cenu 16.320 Kč, poplatek za vklad hradí kupující strana a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo  obce  Březina  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč na novou naučnou trasu Toulky kolem Březiny a
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 90.000 Kč na vybavení
JSDHO Březina věcnými prostředky požární ochrany a pověřuje starostu podpisem smluv.


