Usneseníz 10. schůzeZo Břežanv.pořádanédne 30. 11. 2015 od 18.00hod ve videoklubu
Zo Břežanyschvaluje:
-

.

.
-

4/tsloŽP)_
kraje(ag.č.03258
Jihomoravského
dotacez rozpočtu
smtouvuo poskytnutí
7.0-0)
3 , hlasování
výši10 750,00Kč(usn.č.
v celkové
v |esích
dotacena hospodaření
rozpočet
na rok2016
provizorium
na rok2016do dobynežbudeschvá|en
rozpočtové
( usn.č.
7-0-0).
4, hIasování
Variantab - nákup2 rybníků
s navýšením
úvěrů
Refinancovánístávajících
( usn.č.
6-0-1).
5 , hlasování
rozsahu,nabídku
zakázekma|ého
č.L/zoLsladáváni
v souladuse směrnicí
SchvaIuje,
256,10Kč
výši
612
Varianta
b,
v
celkové
a.s.,
spořiteIna,
domuČeská
bankovního
( usn.č.
7.0.0).
6, hlasování
pořádathody 2016(usn.č.9,hlasování5.0.2)
žádostoSR Břežany-právo
podiumpro hudbu
a sto|y,WC, mobi|ní
pro hody2oL6ze stranyobce:kroje,|avičky
zajištění
(usn.č.
7.0.0)
10,hlasování
a veřejnoupropagaci
_cena
_
formousamotěžby
|esapo těžbě 1 tá|ek 100,00Kč, probírka
cenuza dočištění
7.0-0)
11,hlasování
1m3425,00Kč(usn.č.
pop|atcích.
místních
Břežanv
č,3/2oL5,o
vyh|ášku
obce
závaznou
obecně
(usn.č.
7-0-0)
12,hlasování
na rok
kterénenív rozpočtu
pro žádosto dotacia jejichfinancování,
podk|adů
zpracování
(usn.č.
hlasování
7.0-0
13,
2015
v ce|kové
částce20,00Kč,vč.DPH/1m3 v poměru
na vodnéx stočné
dotacipro občany
14,hlasování
5-0-2)
vodnéx stočné
, na obdobíod 1.1.do 3t.L2.2o16(usn.č.
10
000,-Kč
za
cenu
u Znojma,
268,v k.ú.Břežany
koupipozemkupar.č.
(usn.č.
7-0-0)
15,h|asování
u Znojma,
v k. ú.Břežany
ostatníplocha,
prodejčástipozemku,
cca 4om2,par.č.369914,
vk|ad
katastru
a
do
+
zaměření
za
sm|ouvy,
za cenu35,ooKč
ltmz vý|ohy sepsání
(usn.č.16, h|asování
7-0-0)
nemovitostí.
18, hlasování7.0-0)
příspěvekpro Št<
Břežanyv částce2000,00Kč (usn.č.
V roce2016,ve výši2 000,00Kč
činnost
obcena charitní
dotacez rozpočtu
(usn.č.
7.0.0)
hlasování
19,
na parce|eč.265
dle žádosti
pronájemprostoru%budovyšroťáku
bezúp|atný
(usn.č.
20, hlasování7-0.0)
č,p'774
mě|osíd|ospo|kuna budověZŠBřežany,
abyoSR Břežany,
(usn.č.
7-0-0)
21,hlasování
č,p,77o,67165
v budovětě|ocvičny,
TJ Břežany
adresysíd|a
poskytnutí
s umístěním
souh|asu
22, hlasování7.0-0)
Břežany(usn.č,.
prodeji
k
částipozemkup.č.3699/1,prodejpozemkuč,8278,ostatníplochaa
záměr
vydat
7-0-0)
23,h|asování
u Znojma(usn.č.
částparce|y8279,ostatníp|ochav k. ú.Břežany
pod
p,č,3699/L,
nachází
ktenýse z části
vydatzáměrk prodejisk|epana pozemku
(usn.č.
7-0.0)
24,hlasování
pozemkemmanže|ů
Ba|adových

:
ZO neschvaluie
\

-

- Variantab bankovního
a. s.,pobočka
Jihlava,Křížová
návrhsm|ouvy
domučeskáspořite|na,
7.0.0)
1, 58623 Jih|ava(usn.č.7, h|asování
pořádathody2016(usn.č.
8, hlasování1.0-6)
žádostTJ Břežany-právo
_
(usn.č.
na dopravudětína p|avání
17,h|asování
7.0.0)
ŽádostMgr.Steh|íkovépříspěvek

Zo pověřujestarostku:
-

Podpisem
s JMK-dotacena |esníhospodaření
sm|ouvy
výběrového
řízení
na firmu,kterábudetěžitdříVíV
roce
a pověřujestarostkuobcevypsáním
zakázekma|ého
rozsahu.
2016v sou|aduse směrnicí
č.7/2oL5Zadávání
žádosti
Narnýs|uní
zajištěním
a podáním
o dotacina opravumístníkomunikace
podpisemkupnísm|ouvyk pozemkupar.č.
268a částipozemkupar.č.369914
a vk|ademdo
katastrunemovitostí
jednáním
ve věciúvěrové
sm|ouvys českouspořite|nou,
a.s.
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Místostarosta

oBEcgňrŽAruY

671 65 Břežany103

Vyvěšenoz 02.L2.20t5

-

Sejmuto:

