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Úvod   

  Obec Březí se rozhodla, v rámci rozvojových aktivit, pro zpracování Strategického 
rozvojového dokumentu obce pro období let 2019 – 2025, který se snaží určit a přehledně 
popsat směr rozvoje obce s ohledem na její charakter a potřeby. Strategický rozvojový 
dokument obce (dále jen SRDO) je prvním krokem k systematickému zlepšování a zvyšování 
kvality života obyvatel obce. Dokument musí být řádně projednán a schválen zastupitelstvem 
obce. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu 
navržených cílů a programů. SRDO je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce 
na období minimálně šesti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období 
zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. Dalo by se říct, že představuje jistou 
formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším šestiletí dosáhnout a jak při tom hodlá 
postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván 
se skutečností a aktualizován. SRDO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí 
a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, 
urbanistických a kulturních hodnot.   
 
  Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na 
základě analýz definuje hlavní cíle obce a priority pro rozvoj obce. Umožňuje efektivnější 
hospodaření obce, včetně účelného čerpání finančních zdrojů z fondů EU, státního rozpočtu 
a dalších fondů či nadací, které jsou mnohdy vázány právě na soulad projektu se SRDO. 
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám se bude přihlížet při sestavování rozpočtu obce a 
programu investičních akcí.    
 
   Strategický dokument obci umožní zejména:   

• rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci   

• kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty a priority investičního plánu   

• naplňovat vizi obce a dlouhodobé strategické cíle   

• zajištění spolupůsobení projektů – synergická interakce mezi dvěma nebo více 

projekty zajistí, že přínosy z realizace projektů jsou lepší, než kdyby šlo pouze o 

jednotlivé akce    

• chránit a lépe prosazovat veřejný zájem   

• koordinovat aktivity dalších subjektů působících v obci   

   Strategický dokument umožní obyvatelstvu zejména:   

• lepší informovanost jak obyvatel, tak podnikatelských a dalších subjektů o 

plánovaném směru rozvoje obce   

• podílet se na plánování středně a dlouhodobých cílů    

• posílení vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnosti za jeho další rozvoj   

• udržování kulturních tradic a posílení sounáležitosti mezi lidmi navzájem 
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  Strategický rozvojový dokument obce musí vycházet z vyhodnocení současného stavu 
a rozvíjet příležitosti obce. Obsahově se dělí do třech hlavních částí – situační analýzy, 
analýzy a strategie.    
 
  V první části jsou charakterizovány základní rysy obce Březí, její historie, demografie, 
hospodářství, dopravní obslužnost, a další. Tyto informace slouží k širší a kvalitnější 
informovanosti obyvatelstva.   
 
  Analýza silných a slabých stránek (vnitřní prostředí obce), příležitostí a ohrožení 
(vnější prostředí obce). Provedení analýzy přispěje k rozvíjení silných stránek a příležitostí 
obce a eliminaci obecních slabin a ohrožení. Tato analýza poskytuje informace pro stanovení 
strategie rozvoje obce. Zároveň vychází z dotazníkového šetření provedeného mezi 
domácnostmi všech místních částí.   
 
  Praktickým výstupem SRDO je strategie rozvoje obce. Zde je stanovena vize, 
strategické oblasti, priority a konkrétní projektové záměry, spolu s možnostmi jejich 
financování a odhadovanou finanční náročností.   
 
  Podkladem pro vznik strategického rozvojového dokumentu obce je územní plán 
obce, potřeby rozrůstající se obce, žádosti a potřeby občanů. Současně byly brány v potaz 
potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle možností 
řešit.   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  



   

5   

   

    
    

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE BŘEZÍ NA OBDOBÍ 2019 - 2025 
                  

    

1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE BŘEZÍ   

1.1 Stručná historie a charakteristika obce Březí  

Stručná historie místních částí obce   

Březí:    

  První písemné zmínky o obci Březí pochází z roku 1348 - tehdy byl uváděn Hroznata z 
Březí, který Březí koupil od Jana z Vidonína za čtyři lány. Koncem XVI. stol. mělo Březí 15 
„gruntů a podsedků“, o dvě století později to již bylo 32 domů a po dalších sto letech, v roce 
1890 bylo v obci evidováno již 54 čísel. Nacházel se zde původně veliký svobodný dvůr – 
vladycký statek, který byl postupně dělen; tímto způsobem vznikla takřka celá vesnice ve své 
rozloze z roku 1900. V té době jsou uváděny jako nejdéle držené, rodné domy rodin: 
Kupských, Hálovy, Hejtmánkovy, Voborných a Melicharovy. Významnou částí obce je kostel i 
ostatní drobné sakrální stavby jako např.: Boží muka, kříž u silnice do Rozseče, kříž u polní 
cesty a smírčí kámen stojící vlevo u silnice do Milešína, za křižovatkou na Ondrušky, vedle 
barokního kříže.  
 
Ondrušky:    
  Osada byla vystavěna mezi lety 1560 a 1590. Zdejší osadníci pocházeli ze dnes zaniklé 
vsi Rohy, která se nacházela v blízkosti hájenky Na Rohách při silnici mezi Skřinářovem a 
Heřmanovem. Původní název byl proto Nové Rohy, od konce 17. století se používá název 
Ondrušky. Název „Ondrušky“ vznikl jako zdrobnělina k předpokládanému jménu Ondrušice, 
které bylo odvozeno příponou  –ice z osobního jména Ondruš, domácké podoby jména 
Ondra.  Ondrušky jsou tvořeny širokou nepravidelnou návsí se zvonicí uprostřed, všechny 
domky mají předzahrádky. Svou skrytou polohou severovýchodně za lesem Ochoz, 
v panenské krajině (motoristicky přístupné pouze od východu, od Březí) skýtá příchozímu 
nezvyklý pocit klidu a pohody. Svědčí o tom i následující demografické údaje: 20 čísel 
popisných, z toho 7 trvale obydlených – zbytek je využíván jako rekreační chalupy; 15 stálých 
obyvatel. 
 
  Charakteristika obce    

  Obec Březí se nachází na pomezí krajů Vysočina a Jihomoravského. Katastrální území 
obce tvoří dvě části (Březí a Ondrušky) a rozkládá se na území 6,26 km². V našich obcích žije 
179 obyvatel. Leží v nadmořské výšce 524 m. n. m.  
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  Disponuje rozvody nízkého napětí, veřejného osvětlení, místním rozhlasem, hasičskou 
zbrojnicí, kulturním domem a sportovním areálem (fotbalové hřiště a tenisové kurty). 
Samospráva obce sídlí v budově kulturního domu. Obec Březí je pokryta signálem třech 
nejvýznamnějších telefonních operátorů a je plně plynofikována. Vodovodní řad je napájen 
z vodovodní nádrže Mostiště, přičemž ne každá domácnost je na něj připojena. Hlavní zdroj 
pitné vody pro domácnosti jsou studny v osobním vlastnictví. V obci byla svépomoci 
provedena výstavba v letech 1965 – 1970 splaškové kanalizace, která je zakončena za obcí 
jako trativod. Momentálně je tato kanalizace nevyhovující. Všechny domy mají možnost 
připojení k internetu. V obci probíhá dvakrát ročně odvoz nebezpečného a nadměrného 
odpadu. Instalovány jsou sběrné nádoby pro třídění plastů, skla, kovů a papíru.     
  Využití ploch v obci a jejich uspořádání je v souladu s územním plánem, který mimo 
jiné stanovuje základní zásady uspořádání území a technického vybavení, stanovuje 
urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné a podmíněně přípustné funkční využití 
ploch, jejich uspořádání apod.  
  Obec má vlastní webové stránky na adrese http://www.brezi.eu, kde jsou zákonem 
stanovené informace i aktuální informace pro občany obce.   
 

1.2 Správa a hospodaření obce    

  Obec Březí je samosprávným subjektem se základní působností. Obecní zastupitelstvo 
je 7-členné, obec zastupuje neuvolněný starosta. Obecní úřad sídlí v kulturním domě obce 
Březí. Obecní úřad má celkem 3 zaměstnance: knihovnici, účetní a jednoho pracovníka 
technických služeb.   
 

  Obec se snaží hospodařit s vyrovnanou rozpočtovou bilancí. Účetnictví obce je 
zpracováváno s péčí řádného hospodáře a podléhá jak kontrole ze strany kontrolního výboru 
zastupitelstva obce, tak kontrolním mechanismům finanční správy a krajského úřadu. 
Poslední účetní audit absolvovala obec v červnu 2018. Výdaje na správu a údržbu obecního 
majetku dosahují ročně částky cca 700 tisíc Kč. 
 

  Je zřizovatelem jedné školské příspěvkové organizace: Mateřská škola Březí s roční 
dotací z rozpočtu obce ve výši 240 tisíc Kč.   
 

  Obec je členem svazku obcí s názvem mikroregion Velkomezříčsko - Bítešsko, ve 
kterém jsou zapojeny další obce.  
 

1.3 Demografické údaje a dopravní obslužnost obce   

Demografické údaje    

  Obě části obce mají podle aktuálních statistik 179 obyvatel k 1.1. 2018. Průměrný věk 
obyvatel je 44,5 let. Obec Březí nabízí přátelské prostředí pro běžný život a je z pohledu 
migrace obyvatelstva atraktivním cílem.   
 

http://www.brezi.eu,/
http://www.brezi.eu,/
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  Věková struktura obyvatel obce je rozložena vyrovnaně. Pozitivní informací z analýzy 
věkové struktury pro rozvojové plánování v obci je silná skupina osob ve věku 20-39 let, tedy 
ve věku obvyklého zakládání rodin. Lze proto předpokládat postupně rostoucí počet 
narozených dětí. 
 

Nezaměstnanost   

  Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci Březí je historicky nízká a pohybuje pod 
průměrem celokrajského měřítka. Většina ekonomicky aktivních obyvatel musí za prací 
dojíždět.   
Sociální situace   

  V obci žije většina obyvatel české národnosti, národností menšiny v obci nejsou. V 
obci se nevyskytují problémy s uživateli návykových látek.   
 

Dopravní obslužnost   

  Automobilové a jiné spojení s okolními obcemi zajišťují silnice II. A III. třídy a místní 
komunikace. Obyvatelé mají možnost rovněž využít autobusovou dopravu. 
   

1.4 Společenský život v obci, sportovní vyžití a zájmová sdružení v obci   

  Společenský život v obci zajišťuje sama obec ve spolupráci s dalšími spolky. 
Nejvýznamnější akcí je rozsvěcování vánočního stromu a pálení čarodějnic. Ke 
společenskému životu v obci lze přidat i pravidelné bohoslužby a tříkrálový koncert v místním 
kostele jména panny Marie. 
Sbor dobrovolných hasičů – se v obci podílí významnou měrou na společenském životě. 
Zajišťuje novoroční ohňostroj, hasičský ples, ostatkový průvod, hasičské cvičení a celoročně 
pořádané dobrovolné brigády.  
Spolek myslivosti – velký podíl mají na pořádání akce i členové spolku myslivosti. Zajišťují 
občerstvení při každoroční ostatkové veselici a pořádají lidmi velmi oblíbený předpouťový 
sklípek. 
Sportovci – v obci máme také sportovce, kteří využívají hlavně fotbalové hřiště. Oddíl kopané 
„TJ Březí – Březské“ tak získal kvalitní zázemí. V minulých letech se jim podařilo postoupit do 
vyšší herní třídy. Lze mu jen přát mnoho sportovních úspěchů.  
 

   
Kostel – byl vystavěn spolu s farou v roce 1788, do té doby spadalo Březí pod farnost v Osové 
Bítýšce. Vnitřní zařízení kostela bylo přivezeno z kapucínského kláštera v Jihlavě, zrušeného v 
rámci josefínských reforem. Zároveň zde byla zřízena škola a zavedena samostatná duchovní 
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správa. Roku 1861 byla ke kostelu přistavěna úzká věž, která je vybavena třemi zvony. Rok 
2007 patřil k historicky velmi významným. Dokončovaly se poměrně rozsáhlé opravy, na 
které navázala událost, která svým významem přesáhla rámec farnosti. Tou byla primice 
místního rodáka Mgr. Blažeje Hejtmánka. Financování těchto oprav bylo umožněno zejména 
díky veřejným sbírkám, které organizovali starostové obcí náležejících do farnosti Březí. Ti 
také plánují dary z rozpočtů jednotlivých obcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fara – bohužel neobsazena. Farnost je spravována duchovním otcem P. Ing. arch. 
Jiřím Jenišem z Osové Bítýšky. Přesto ale probíhá údržba a modernizace této budovy, která je 
hojně využívána pro různé aktivity křesťanské mládeže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní vyžití - zastupuje v obci dětské hřiště vedle mateřské školy, které slouží jak 
dětem ze školky, tak i široké veřejnosti. Svahovitý ráz krajiny je hojně využíván k turistice a 
cykloturistice. Dokončením výstavby nového fotbalového hřiště s provizorními kabinami 
v roce 1995, začala další etapa ve sportovním životě obce. Ve Březí se také od roku 2015 
nacházejí tenisové kurty. 
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1.5 Podnikatelské subjekty na území obce a služby veřejnosti   

V katastru obce hospodaří několik soukromých zemědělců a dále ZD NIVA Vlkov.a.s.  
Nachází se zde dvě truhlářské firmy, služby spojené s elektrikářskými a zednickými pracemi, 
dále služby v oblasti účetnictví, knihovna, opravy elektrospotřebičů a další.   
 
  Služby pro veřejnost: 
Mateřská škola - v obci je zřízena mateřská škola, kterou navštěvují nejenom děti s obce 
Březí. V roce 2015 prošla kompletní revitalizací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základní škola- sdílela stejné osudy jako v mnoha jiných malých obcí Vysočiny, jimž byla škola 
zrušena. Proto byla v roce 1980 přestavěna na školu mateřskou -  pro děti z Březí, Březského 
a Vlkova, částečně ji využívají i děti z Rozseče, Borovníka a Velké Bíteše. Děti školou povinné 
dojíždějí, až na výjimky, do Osové Bítýšky.  
 
 Obecní budovy a areály doby současné:                                                           
Kulturní dům – slouží jako víceúčelová budova obecního úřadu a obsahuje: společenský sál, 
kanceláře OÚ, veřejnou knihovnu a klubovnu mysliveckého sdružení a honebního 
společenství.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

10   

   

    
    

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE BŘEZÍ NA OBDOBÍ 2019 - 2025 
                  

    

Požární zbrojnice – dokončená v roce 2000, kromě nutných prostor pro hasební techniku 
nabízí i společenskou místnost. Dle vyjádření starosty jsou místní hasiči nejaktivnější složkou 
veřejného života obce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letiště - za obcí Březí směrem na Níhov bylo zbudováno v 60. letech 20. století pro 
zemědělské využití. V dnešní době je z něho soukromé amatérské letiště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportovní areál - součástí je fotbalové hřiště a tenisové kurty. 
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2. ANALÝZA OBCE BŘEZÍ 

 

2.1 Silné stránky   

   

• výhodná geografická poloha v blízkosti krajských měst Velké Bíteše a Velkého Meziříčí 

(Brno cca 30 km)   

• nová bytová výstavba a klidné a tiché místo pro bydlení   

• rostoucí počet obyvatel   

• dobré věkové poměry populace obce (průměrný věk 44 let)   

• dobrá dopravní dostupnost obce, vzdálenost do krajských měst 30 km Brno, dálnice 

D1 vzdálená 6 km 

• dostatečná dopravní obslužnost autobusovými linkami a relativně krátká dojížďka za 

vlakovými spoji, prací, kulturou, sportem, službami a vzděláním   

• kvalitní technická infrastruktura (elektrifikace, plynofikace, vodovodní síť)   

• dostupnost vysokorychlostního internetu   

• fungující základní systém odpadového hospodářství, spolupráce s firmou Technické 

služby Velká Bíteš   

• zdravé životní prostředí  

• pořádání tradičních společenských, kulturních a sportovních akcí, udržování místních 

tradic    

• vhodná zázemí pro pořádání akcí (dětské hřiště, sportovní hřiště, kulturní dům, 

kostel)   

• drobné sakrální památky místního významu    

• obec je členem dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko“  

• zkušenosti s realizací projektů a veřejnými zakázkami   

• nízká míra nezaměstnanosti    

• nízká kriminalita   

• nezadlužená obec  

• schválený územní plán    

• funkční zastupitelstvo, schopné přijímat rozhodnutí    

   

   

   

   

     

  



   

12   

   

    
    

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE BŘEZÍ NA OBDOBÍ 2019 - 2025 
                  

    

2.2 Slabé stránky   

   

• stále ještě nedostatečná nabídka aktivního trávení volného času pro seniory a 

teenagery   

• absence funkční splaškové kanalizace a centrální ČOV 

• omezená nabídka sociálních služeb pro seniory    

• absence chodníků v některých částech obce    

• špatný stav některých místních komunikací   

• nedokončené komplexní pozemkové úpravy  

• pozemky vyhrazené pro novou zástavbu jsou ve vlastnictví soukromých osob   

• nedostatek dopravních spojů ve večerních hodinách a o víkendech   

• malá bezpečnost chodců a cyklistů (nedobudované chodníky, neexistence 

cyklostezky nebo jiného řešení bezpečného pohybu kolařů na silnicích II. tříd)   

• nedostačující infrastruktura odpadového hospodářství (stanoviště kontejnerů)   

• provozování a údržba kanalizací  

• nedořešené vlastnictví komunikací na území obce  

• absence obchodu s potravinami a pohostinství 

• neupravená náves spojena s nedostatečnou zelení  
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2.3 Příležitosti   

   

• vytvoření a rozvoj pevného partnerství a spolupráce mezi samosprávou, podnikateli a 

státní správou uvnitř obce, společné strategické plánování a rozvoje obce, příprava 

společných projektů a řešení vnějších vlivů   

• rozvíjení spolupráce s okolními obcemi, svazky obcí  

• využívání krajských, státních a strukturálních fondů EU pro rozvojové záměry obce, 

koordinace a spolupráce v rámci partnerství (program obnovy venkova, programy na 

ochranu životního prostředí, výstavbu vodohospodářské infrastruktury, snižování 

energetické náročnosti apod.)   

• využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro pěší turistiku, 

cykloturistiku a agroturistiku   

• udržení a rozvoj existujících firem malého podnikání v obci se zaměřením na oblast 

služeb   

• vytvoření pohodových venkovských komunit se společnými aktivitami, zvýšení 

sebevědomí obyvatel obce a zájmu o věci veřejné    

• zachování pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádání soutěží a 

jiných místních tradic včetně akcí regionálního významu, zlepšení jejich propagace   

• provedení revitalizačních opatření v krajině, zlepšujících její ekologickou stabilitu, 

rozmanitost a estetický vzhled (vodní plochy, aleje, doprovodná zeleň, zalesnění 

apod.)   

• výstavba, oprava a rekonstrukce místních komunikací a chodníků   

• bezpečné řešení cyklodopravy   

• vytváření odpočinkových míst pro občany a turisty    

• výstavba víceúčelového sportoviště    

• zachování venkovského rázu obce při obnově návsí   

• využití lidského potenciálu nově přistěhovaných obyvatel, zapojení do veřejného 

života     

• širší nabídka kulturního a společenského vyžití v obci   
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2.4 Hrozby   

   

• nedostatečná údržba silnic II. tř.   

• neuspokojivý technický stav místních obslužných komunikací a silnice III. Třídy   

• nedostatečná připravenost obce a podnikatelských subjektu na využívání krajských, 

státních a evropských podpor, problémové konstituování partnerství a spolupráce   

• slabá síla obce i podnikatelských subjektů investovat, absence cizího kapitálu    

• ohrožení zemědělských podniků špatným vývojem státní politiky, problémy s 

cenovou labilitou zemědělských produktů, nezájem mladé generace o práci v 

zemědělství, devastace zemědělského půdního fondu       

• ztráta sounáležitosti občanů s obcí   

• rostoucí znečišťování ovzduší emisemi vzniklými při vytápění rodinných domů v 

důsledku obnovení spalování pevných paliv a domovního odpadu   

• neochota občanů podílet se na zlepšování životního prostředí   

• trvající znečišťování životního prostředí a zdrojů pitné vody vypouštěním odpadních 

vod z domácností do míst, která nejsou k těmto účelům určena (podzemní vody, 

meliorační vodoteče apod.)  
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3. STRATEGIE   
   
3.1 Vize obce Březí   

  Být nadále obcí zodpovědnou k občanům, životnímu prostředí a tradičním hodnotám.  
Svým rozvojem zvyšovat atraktivitu obce a kvalitu životních podmínek obyvatel obce.    
   

3.2 Oblasti rozvoje a priority   

  Pro obec Březí jsou stanoveny níže uvedené oblasti rozvoje:   
Oblast infrastruktury a dopravy   
Oblast společenských a volnočasových aktivit   
Oblast životního prostředí, opravy obecních staveb   
  

3.3 Plánované záměry obce   

  Aproximativní stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování v 
jednotlivých letech realizace strategického rozvojového dokumentu se specifikací zdrojů, 
které zajistí obec, a které jsou požadovány z jiných zdrojů.    
  Rozvojový strategický dokument obce Březí obsahuje výčet základních záměrů, které 
zastupitelstvo obce považuje za vhodné realizovat v zájmu rozvoje obce. Předpokladem 
realizace většiny záměrů je využití dotací z fondu Evropské unie, národní dotační programy a 
krajské fondy.    
   

Oblast infrastruktury a dopravy :   

   

Výstavba nebo oprava místních komunikací    

Cíl: Opravy místních komunikací a revitalizace obce po dokončení kompletní infrastruktury. 

Přepokládaný rozpočet: 1.500.000,- Kč   

Financování: dotační fondy EU/vlastní zdroje 

 

Vyrovnání majetkových vztahů na pozemních komunikacích    

Cíl: Vyrovnání nedořešených majetkových vztahů na pozemních komunikacích v obci   

Přepokládaný rozpočet: 1.000.000,- Kč   

Financování: vlastní zdroje 

 

Výstavba a opravy chodníků    

Cíl: Zajistit bezpečnost dětí a občanů při pohybu na komunikacích   

Přepokládaný rozpočet: 1.000.000,- Kč    

Financování: dotační fondy EU/vlastní zdroje 
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Výstavba splaškových kanalizací v Březí a na Ondruškách, společné ČOV s obcí Březské    

Cíl: Zajistit nejnutnější infrastrukturu a vybavenost obce    

Přepokládaný rozpočet: 15.000.000,- Kč dle PRVKUK   

Financování: kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy    

Oblast společenských a volnočasových aktivit :   

Dostavba venkovního víceúčelového hřiště   

Cíl: Dokončení třetí části sportovního areálu pro zkvalitnění sportovního vyžití v obci 

Přepokládaný rozpočet: 500.000,- Kč    

Financování: kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje  

Oblast životního prostředí, opravy obecních staveb    

Realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav   

Cíl: Etapové řešení realizace navržených komplexních pozemkových úprav (obslužné 

komunikace, výsadba zeleně)   

Předpokládaný rozpočet: náklady nespecifikovány   

Předpokládaná doba ukončení realizace: etapové řešení   

Financování: Státní pozemkový úřad/kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje 

   

Obnova zeleně podél silnic III třídy a polních cest na celém správním území obce   

Cíl: Etapové řešení výsadby, popř. dovýsadby stromů podél silnic   

Předpokládaný rozpočet: náklady nespecifikovány   

Financování: kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy    

   

Rekonstrukce střechy kulturního domu    

Cíl: Údržba obecního majetku, zajištění odolnosti vůči vodě a povětrnostním podmínkám   

Přepokládaný rozpočet: 1.500.000,- Kč    

Financování: kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy    

   

Úprava návsí v Březí a na Ondruškách  

Cíl: Zkvalitnění intravilánu a zajištění příjemnějšího prostředí pro obyvatele obcí  

Předpokládaný rozpočet: náklady nespecifikovány   

Financování: kraj Vysočina/dotační fondy EU/vlastní zdroje/národní dotační programy    
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3.4 Realizace strategického rozvojového dokumentu obce Březí   

  Strategický rozvojový dokument obce Březí je jejím prvním strategickým 
dokumentem. Dokument vchází v platnost schválením zastupitelstva a je platný pro období 
2019 až 2025. Je nástrojem pro strategický management obce, který přispěje k řízenému a 
úspěšnému rozvoji obce. Je vytvořen tak, aby odrážel potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu 
rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní 
krajině. Plánované obecní záměry se vytvořením SRDO stávají transparentnějšími a 
očekávanějšími.   
  Tento program je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů 
je mimo jiné i podmínkou získání finančních prostředků z dotačních programů. I díky 
vytvořenému SRDO může obec v budoucnu z těchto dotačních titulů čerpat. Zdroje 
financování projektů tedy jsou:    
   

Pravidelné příjmy obecního rozpočtu: Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 3 milionů 
korun. Tyto příjmy je nutné směřovat zejména na základní opravu a údržbu obecního 
majetku – dále pak na investice, kde není možné využít dotací.    
   

Dotační tituly: Jedná se zejména o dotační tituly vypisované krajem Vysočina, jednotlivými 
ministerstvy a Evropskou unií.    
   

Jednorázové nesystémové dotace: Nutno využít zejména na investice, kde není 
pravděpodobnost získání dotací z dotačních titulů.    
   

Další možností financování, které však obec zatěžují do budoucna, jsou bankovní úvěry.   
   

  Realizace rozvojového strategického dokumentu obce bude zajištěna zastupitelstvem 
obce, které rozhoduje o realizaci projektových záměrů, způsobu jejich financování, zajišťuje 
prostředky nutné pro realizaci záměrů a průběžně upravuje a aktualizuje seznam 
projektových záměrů. SRDO není uzavřeným dokumentem. Může být průběžně doplňován a 
aktualizován podle potřeb a finančních možností obce. Veškeré změny dokumentu budou 
projednány v zastupitelstvu obce Březí.   
     

Schvalovací doložka   

   

Strategický rozvojový dokument obce Březí byl předložen zastupitelstvu obce dne 15. ledna 

2019 a schválen usnesením č. 1/2019.   

   

   

  

    

   -----------------------------     ------------------------------ 

          Ondřej Jun              Jana Káňová 

          starosta               místostarosta     


