9pis v souladu s GDPR

:

Usnesení ze 2.schůze ZO konané dne 9.6.2022 od 18.00 hod na obecním úřadě

ZO Břežanv schvaluie:

Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Břežany za rok 2O21 (usn.č. 3 hl. 8-0-0)
Převedení hospodářského výsledku ve výši 21,0 528,48 Kč do rezervního fondu
(usn.č.4 hl. 8-0-0)
(usn.č. 5 hl. 8-0-0)

Zprávu o výsledku hospodařeníobce Břežany za rok2021
(usn.č. 6 hl. 8-0-0)
Závěrečný účetobce Břežany za rok 2O21,bez výhrad
převodu
práva
Smlouvu o bezúplatném
vlastnického
k nemovitým věcem s omezujícími
podmínkami č,41,/2O22Obcí Břežany a Úřadem pro zastupovánístátu ve věcech

majetkových

(usn.č. 10 hl. 8-0-0)

Smlouvu č. ZN- 00103OO75227/OO1 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-kNN
Mikésková, Mikéska,za jednorázovou cenu 2000,- Kč
(usn.č.11 hl. 8-0-0)
počet
Aby
zastupitelŮ ve volebním období 2022-2026 bylo 9 členů(usn.č. 12 hl. 8_0-0)
Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitálnítechnické
mapyJihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpisem (usn.č. 13 hl. 8-0-0)
Smlouvu o poskytnutídotace z rozpočtu JMK č, JMK076615 /22/ORR (usn.č. 14 hl. 8-0-0)
Žádat o pozemky, které lze žádat bezúplatným převodem a zjisticenu úplatnéhopřevodu
(usn.č. 15

hl.

8-0-0)

Odkoupení pozemkŮ od Břežanského vodovodu s.r,o, par.č.9027 o výměře 246 m2, orná
pŮda , pozemek par.č.5258/J-, o výměře I18m2, zahrada za I5,- Kč/l,m2 a pozemek par.č.
3698/56, o výměře 50 m2, ostatní plocha, za 35,-f 1,m2 a pověřuje starostku podpisem
kupnísmlouvy.
(usn.č. 16hl. 8-0-0)
Prodej Části pozemku par.č. 8229, d'l c) o výměře 728m2, zahrada v K./ Břežanv u Znojma
za 1,5,0OKč/lm2

panír

a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

(usn.č. 17 hl. 6-0-2)
Prodej stavby Šrotovníkuna pozemku par. č. st. 265 o výměře 71- m2,jehož součástíje
stavba bez č.p. za cenu 69 600,00Kč a pověřuje starostku přípravou a odpisem KS,

Prodej pozemku par.č,1065/24, ostatníplocha, o výměře za-,z,r- J]Jl;!;lil!-,:,t?
za cenu 35,00 Kč/lmz
(Úsn.č. 19 hl. 7-0-1)
Pronájem pozemku par.č.1065/23, o výměře 44m2,ostatní plocha, v k.ú. Břežany u
Znojma panu
(usn.č.20 hl. 8-0-0)
Prodej pozemku par. č. 885]., lesní pozemek, v k,ú. Břežany u Znojma, o výměře 1,ha za
cenu dle znaleckého posudku je 23,96 Kč/l,m2 :
(usn.č. 21 h|. 8-0-o)
Vydat záměr k pronájmu části pozemku par. č. to61,/t, ostatní plocha, o výměře cca ].13
m2, v k. ú. Břežany u Znojma paní
za cenu 2,-/tm2 (usn.č.22 h|. 8-0-0)
Vydání záměru k pronájmu Břežanského rybníka , na pozemku par. č. parc. č. 4989 o
výměře 72898 m2 - vodníplocha, rybník a pozemku parc. č. 1055 o výměře 8803

m2

- ostatní komunikace, ostatní plocha

na nížležíkomorový rybníček(0,03 ha)
(usn,č,23 hl, 8-0-0)

Rybářskému spolku Břežany
Neschvaluje prodej, pouze pronájem části pozemku par.č.1065/1 Panu

I

(usn.č. 24 hl. 8-0-0)
o Částku 370 000 KČ dle Žádosti
Navýšení rozpoČtu Základní školy a Mateřské školy Břežany
ze dne2.6,20?2 a pověřuje starostku uhrazením částky

ředitelky Mgr. Martinkové
(usn,č, 26 hl, 8-0-0)
z rezervy rozpočtu na
poskytnutí finančníhodaru ve výši 3 ooo,oo kč spolek pro veřejnou dopravu na
(usn.č. 27 hl. 7_o_L|
jihozápadní Moravě na akci _ 15O let
krizové linky,
iinančni dar ve výši 5 0OO,- Kč Lince bezpečí,z.s., na provoz dětské

rok2O22

Výročítrati

(usn.č. 28 hl. 5-0-3)

Tomáše Magnuska
Povoluje natáčet na břežanských hodech pro potřeby režiséra
( usn.č.29 hl.

k Břežanské polce

Prodlou ženínočníhoklidu z důvodu rodinných oslav

an.a.,

-

I

6-0-2)

- dne ].0,6.,

4.7. , Lukáš Nevoral 26.8.2022 arJ
L8.6,,
(usn.č. 30 hl. 8-0-0)
Břežany '],6.7.2022
nočnímklidu
Změnovou OZV č. 2l2O22,ktero u se měnía doplňuje vyhláška č1,p016 o
(usn.č.31 hl. 8-0-0)

poskytnutífinančníhodaru ve výši 4 O00,- Kč na realizaci divadelního představení Pro děti
(usn.č. 32

hl.

8-0-0)

3 ke
Navýšení sazby za výkon odborného lesního hospodáře a schvaluje dodatek č,
(usn.č. 33 hl. 8_0-0)
smlouvě příkazní ze dne l.7.201,6
'],1,I2
m2, v k,ú, Břežany u
Vydání záměru k převodu pozemku , par,č, st,5 ,o výměře
(usn.č. 36 hl. 8_0_0)
Znojma, od TJ Břežany do majetku obce

Aby rozšířenídětského hřiště provedla firma
oĚrsrÁ HŘtšrĚ a F|TPARKY FRANT|ŠEK SMITKA, Přívětice 10]., 33828 Radnice za cenu dle
:

(usn.č. 37 hl. 8-0_0)
nabídky 513 953,60 Kč s DPH
provést opravu schodiště Břežany a částku uhradit z rezervy rozpoČtu obce na rok2022
(usn.č. 8-0-0)
Jako zhotovitele stavby _oprava schodiště -BřeŽany firmu Závlahy Dyjákovice sPol. s.r.o.,

Dyjákovice 3I3 ,67'].26

Dyjákovice,

s nabídkovou cenou 342519,77

Kč Kč s DPH,

(usn.č.38 hI. 8-0-0)
podání žádosti o ,,lnvestičníúvěry Lesnictví"- vyhlášený PodpŮrným a garanČnímrolnickým
a lesnickým fondem (PGRLF) a pověřuje starostku podáním žádosti přes firmu
(usn.č.40 hl. 8-0-0)
EUROPROJEK dotace.
provedenírekonstrukce kotelny na budově čp. 3 panem Miroslavem Žákem a schvaluje
uhrazení z rezervy rozpočtu obce na

zo Břežanv bere

rok2O22.

(usn.č. 41 hl. 8-0-0)

na vědomí:

Roě.2l2o22, ve výši 167 10o,oo

Kč na straně vtÁ dáti x oal

Ro č.3l2o22 ve výši 3 541 4oo,0o,oo Kč na straně vtÁ dáti x oal
Ro č,4l2o22 ve výši 18 5oo,o0 Kč na straně tvÁ dáti x oat
Zrušenívýběrovéhořízenína akci -Oprava videoklubu Břežany

(usn.č.7 hl. 8-0-0)
(usn.č.8 hl. 8-0-0)
(usn.č. 9 h!.8-0-0)
(usn.č.35 h|.8-0-0)

B

zo Břežanv neschvaluie

:

(usn.č.25

hl.

Prodej části pozemku par.č. 8049, v k.ú. Břežany u
Vznik věcného břemene pro kabelové vedení k větrným

m za cenu 100,-

/Ibm, za přesahy rotorů 75,-Kč/lm2, firmě WEB

r.o. Brno

Opis provedla :Jana Surovcová

Vyvěšeno dne I0,3.2022
Sejmuto dne

:

oBĚC gŘrŽnruv

67165 Břežany 103

Kč

hl. 7-o-t|
42hl. 8-0-0}

.č. 34

Objednáníputovního kina na začátek prázdnin

8-0-0)

