USNESENÍ č. 5M zastupitelstva obce Březnice
- z mimořádného zasedání dne 25.03.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
01-5M-14 Zápis z jednání ZO č. 19 ze dne 05.03.2014
02-5M-14

Nabídku Komerční banky, a.s. Zlín na poskytnutí střednědobého
úvěru na investice (financování investiční akce Revitalizace centrální
části obce Březnice, Chodníky v obci Březnice, úsek podél II/490 U
Pálenice a Silnice II/490, Březnice – Bohuslavice“) do výše
4.100.000,- Kč a uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s.,
Tř. T. Bati 152, 761 20 Zlín

03-5M-14 Rozpočet obce Březnice na rok 2014 v souladu s § 44 a § 84 odst. 2
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle přílohy.
Návrh rozpočtu obce Březnice pro rok 2014 takto:
příjmy – rozdělení dle položek
výdaje – rozdělení dle oddílů a paragrafů rozpočtového výkazu
Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 v tabulkové části
materiálu „Návrh rozpočtu“
Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny
v tabulkové části tohoto materiálu.
04-5M-14 Zrušení rozpočtového provizoria na 1. – 3. měsíc 2014 dle § 13 odst.
1. zákona č. 250/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů
05-5M-14 Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
„Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U Pálenice a Silnice
II/490: Březnice - Bohuslavice“ – výběr nejvhodnější nabídky dle
přílohy
Zastupitelstvo obce Březnice pověřuje starostu obce Březnice Josefa
Hutěčku podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem PORR,
a.s., Praha – Nové Město, v souladu s nabídkou uchazeče.
06-5M-14 Uzavření příkazní smlouvy s Ing. Vítězslavem Študentem, Holešov,
na činnost technického dozoru a koordinátora BOZP akce Chodníky v
obci Březnice, úsek – podél II/490 U Pálenice a Silnice II/490:
Březnice - Bohuslavice

07-5M-14 Dodatek. 1 ke smlouvě č.: ÚRR D-2014/0011/OKP - s Regionální

radou regionu soudržnosti Střední Morava – dotace na projekt
Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice
08-5M-14 Smlouvu o dílo na výkon dotačního managementu k realizaci projektu
„Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“ s Ing. Pavlem
Radou, Zlín
10-5M-14 Smlouvu č.: 1040006262/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., k obecním pozemkům
p.č. 836/2, 897/4, 878, 2072/1 a 2074/1
12-5M-14 Předávací protokol komunikace a veřejného osvětlení umístěných na
pozemcích p.č. 1972/2, 1978/2, 1979/4 v k.ú. Březnice u Zlína – od
společnosti INV Plan, a.s. do majetku obce
13-5M-14 Zařazení správního území obce Březnice do územní působnosti
Integrované strategie území MAS Luhačovské Zálesí na období 20142020, realizované Luhačovským Zálesím, o.p.s.
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