Usneseníz S.schůzeZo Břežanvkonané dne 04. 06. 2015 od 18.00 hod. ve Videoklubu
ZO schvaluie :
- účetnízávěrku
obce Břežanyk 31. 72.2oL4 ( usn.č.3 h|asování7-0-0)
- závěrečný
účet
obce Břežanyza rok 2oL4 a to bez vtýhrad( usn.č.4 h|asování7-0-0)
-sm|ouvuo zřízení
přípojkak domu čp.83 na
věcnéhobřemene č:ZN- 014330032606/001pozemkup. č.GP 1o65/Lza cenu 1000,00Kč.( usn.č.6 hlasování7-0-0)
- Sm|ouvuo budoucísm|ouvěo zřízení
věcnéhobřemenena pozemkupar.č.8279a 8239
Ryšávkou( usn.č.7 hlasování
v k. ú.Břežanys panem Františkem
7-0.0)
- účetní
vodovodu,s' r.o.k 31. 12. 20t4 ( usn.č.8 hlasování
závěrkuBřežanského
7.0.0)
- uhrazeníDPH z vodnéhoa stočného
od občanů
Břežanza 1' vyúčtování
roku 2015zjiž
uhrazenýchpoh|edávek( k 4. 6. 2015),d|eúčetnictví,
firmě Břežanský
vodovod,s.r.o.
( usn.č.9 hIasování6-0-1.)
- záměr k prodejipozemkůpar. č.8897 o výměře 45 m2, par. č.8898 o výměře 7m2, par. č.
8895 o výměře383m2,v k. ú. Břežany.( usn.č.10 hlasování7-0.0)
- bezúp|atný
převod pozemkůpar. č.8880 o výměře 870 m2, par. č.8959 o výměře 9731.
m2, par.č.8960 o výměře L575 m2, par.č.8961 o výměře 5025 m2, par. č.8918 o výměře
525 m2, par. č.8920 o výměře 385 m2, par. č.8921 o rnýměře2740 m2 do vlastnictvíobce
d|e9 7 zákonač.5o3/2ol2sb. ( usn.č.11 h|asování
7-0-0)
- refinancovánístávajícich
úvěrův částceg 446734,ooKč,včetněnavýšeníoea,ttu n.
pokrytíinvestičních
nák|adů
spojenýchs koupírybníku
x rybníků.
A zároveňpověřuje
předmětného
výběrového
řízenínaveřejnouzakázkuma|ého
starostkuobce vypsáním
+
rozsahuve dvou variantácha)stávajícíúvěry
nav1išenío
3 000 000,-(jedenrybník)b)
úvěry+ navýšení
stávající
o 4 000 000,-(oba rybníky)( usn.č.13 hlasování7-0-0)
- zahájenísoudníhosporu s obcíPravicea obcíBoroticeve věci vymáhánípoh|edávekza žáky
za rok 2oL2 od obcíPraviceve výši19o 591,-Kča Boroticeve výšiL2 469,.Kč.Pověřuje
starostkuobce,aby jedna|as právnímzástupcemv tétověci.( usn.č.14 h|asování7-0-0)
- přijetídotacíapověřujestarostkuobce podepsánímsmlouvys JMK v ob|astiPožární
ochranyJSDHobcíJMK ve výši20 000 Kča podepsánímsm|ouvys JMK v ob|astiProgram
rozvojevenkovaJMK pro rok 2015-dotace na úrokyz úvěrůve výši75 000,( usn.č.15 h|asování7-0-0)
- přijetídotace ve výši20.000Kčv projektuJMK -Podpora vče|ařství
pro rok 2015 na
Vče|ařský
kroužekv Zša tvtšořežanya pověřuje starostkuobce Janu Surovcovoua ředite|ku
podepsánímsm|ouvys JMK.
zŠa MŠBřežanyMgr'JitkuČermákovou
( usn.č.16 h|asování7-0.0)

ZO neschvaluie
- Spisový
p|ánobceBřežany
a Spisovýa skartační
a skartačnířád
obceBřežany
( usn.č.
5 h|asování7-0-0)
-přijetídlouhodobého
investičního
úvěruu WSPKna pokrytíinvestičních
nák|adů
spojených
x rybníků
s koupírybníku
a zároveňrefinancování
stávajících
úvěrů
u WSPK
( usn.č.
12 h|asování7-0-0)

Zo berena vědomí -

Rozpočtové
opatřeníč.1l2oL5ve rnýši
797800,00Kč
na straněmá dáti-da|

-

Závérečný
účet
ZSo Hrušovansko

Zo pověřuiestarostkuobce- podpisemsmluvs JMK k dotacím
-

výběrového
řízení
na veřejnouzakázku
Wpsánímpředmětného
malého
rozsahuve dvouvariantách
a)+b)
jednáníms Moravskýmzemskýmarchlvem
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Mgr. Milan Křápek

