@
!g-9E!!!lld$lu!r
. |.v.íbnáěni4rávuzaÍÓk2017l u$.s.nÍč.4 h|.sová.l64{' }
.

no.pď.i .b.e uřeiánY na Íok1013na paíagÍa' ( Úsň.Pní č'6 h|-einí ffio )

.

Úč.rňírávěikÚ ob@ Bř.žanyŽaíor 2017{Ún.!..l

č.7 h|..ováni 6.00 )

po-zák|adni!rÓ|yaMáléřlkélkoLyBřé)any,a
ók 2017
Úč.tní.ávěrku
6.00 )
{u .i.nÍř'3 h|asováni
.

Úč€ t nÍzávětku
Břežanského
ýodovodu'
s l. o k Ek2017(usn€ s ění.'9h|óování640 )
par,č,1136/2,
zámělk pÍodej]pozemku
zahiadó' v r ú'Břežany
u znojma porozděénldé
GPč'567.502/2013zedne02.02'
2013 rť5/2 o Výměř.37'm2,a cenu200,00xčlt m2a
11!6/5ovýměře231
ň2:aceí! 3s,0oxv1ň2'oÚ.alnýnU'ivateům
usnescníř.10
h|ásováňl
É0a)
{

'

pÍod.jjpoŽemku
paí'č.rÉz1,
poÍoŽdě|eníd|eGPč.
ŽáméÍk
zahÉda'Ýk
ú'Břé'anyuznÓjma,
z€ dn€ 02.02'2013 paÍ,.u3'l1o výměře3r1 m2z. cenu200.00|(l/1ň2
567.502/2013
a
paÍč.1t3'l3 o výněi€ 37a m2ra .enu 35'00& /1ml součósným
u:ivate|ún
{ BnB.ni.. 1r hEováni 6'0-0!

-

ráměÍk pÍodÉji
čáď pór.ň|d p.i {. g959,3961'3962,'964,3.71, po Íozdě|eni
dle 6P .'555.
pozenkvpa.'č.3959/1'
113/2or7
zedne3'5.2017-tiňiÓVzňiklé
3959/2,a959/!,a959/4'
a959/5'a959/6'3959n,3959la' a961/A,e96I/5'9a6!6,9e6ý1, a96!s' a962l|' 8962|7,
a967/3, 3964/ 1, 396Á|7, 397| /1, aý 1/ 5, a97I/ 7, a97I /9 za ce^!200'cÚKLJ!ú2
($ne*nÍč.12h|asován'
6.0{ )
péč€obé Bř€ ' any uýáděJlclpopdéňa
produkty
ná|€ ž né
vnitřnítÍh
EUdř€ v o nebojiné
,,fustém
t. dřevá(pá|]ýo,
k|eí,šlěpká,
VěÚ.)d éNďl,.ílEU.'995/2o10,V}4ěžené
naýý(h pozemd.h'
(!fi.*.ll.13 h|asování
6+0 )
.nta.. GDPi a výton pod.. 'ověl.n.. píoehňnu osobnl.h
(o) fiímaB€ a '5ro',znojmo { usňs.níěls h|'fuá.í s+l)
údajú
vrkonáva|a

....Vtllívíod1.7'2(n3vřpopi!výšé.pověřujeíďoíkuoředeiej.ěn'mtěchro.ěn.aÚDá
EÚ0 obc€ ( u.n€ s é.iě 16 h|.s.vá.íÉo )

.dÓp|a.éniodměnovxzaprynilo|ovolebčlenúmovK50o,0oKč/tč|.naŽadfuhétÓ|ovÓ|
naprczrden'a
cRaveVýši1500'00
Xčl1č]en,ío7počtuob.e
6+0 )
{u5n€ 5 ..i.17 h|a.ování
.

Žměnovou
ozv Ó nočním
k|dU. 1/2013Íu .FnÍč'19 h|a3ování
6.0{ )

.

m.ko|ářkupnism|ouwkpbd.jiparc.|ná\4íavb!odhný.hdoňú
vBř.'án.ch
( U'na.I č 20 hleÝ.ní 6.0{ )

.

po'.mkupal'č'3622
b.!úp|'tnÝpřďod
u. sPÚdo ňajerkuobce
8l.'anya pďěř!j.statoíku
j.hovyřlz€ n im( Wn€ ! ..l č'22 h|ásováňí
5{.l )

?q!EE4.!ĚÓ!E!E:
-

p'|íoupeňiobc€Bňg'..ydosdruž€ n lmÍst.lch..no!póvČn
na'k|ádě '46a 9'34odst'z
p|sň'.ŽákonaoobcÍch
pozděFích
č'123/2000
sb''VéÚ.nl
pledp|s0.č|.3sbnÓvsdÍul.íl
ílslíkh gmosp.ávcěskércplb ikya Ú k |á d. gl.rcíoviobc.wp|něňlpll9|Ušňé
plih|áškY
á
j.j|Ž.íán|spo]usťmtousň.Énlmna
aďelu 9ld|lsdruž€ n Ímkl.l.h
$ňos!.áv či, atově|hůtě
Jednohotýdňeodj.dn.nl:.í!p.t.ktva ob.. ( u.eníé 14 h|.bvánr 04{ )
wdánl 'ám.fu k píorll| ťJíi poŽ€nlu p!.č' 3693/94'd|. ,ákí€!U o.ňU L.d.s|awBobšď|' '.
.ěnu35'0orč
po..mlubudehladlt
ÍÓ,dě|éíl
^ ň2 'z'ň.l.nÍ3eodelemánát|adYna
lupull.l
lutn...ň|.'13 h|aFv.nlc5{ )

'..poJ.nlobedo'rcj.hu3ociá|nlautomobi|p@zán.kBfuždňy{Uln*ě'rhbwá.l2.3.t)

zo Bl.l.nv l..€ navědonl :
'

EŽpo.twéopaťe.l.' 6n01' v c€|kďé výši1 262o@,.& naí.áně Má Dát|' Da|
(um.9n.č5h|áfllnl f'o{ )

-

.
zprávaPo|.c.ečRuarol2017

.

výsl€d|ytlí|rá|ové
sb|rkyv ob.l Břéánvv rc. 2013

t:?--

,z:.,ž.
oBEcBŘEŽAIÝY

57165Břežáíy103

