
Zápis ze 3. schůze ZO konané dne 8.9.2022 od 18.00 hod na obecn ím úřadě v Břežanech

Přítomni : J. Surovcová,Ing. M. Musilová, J. Rachůnek, Mgr. M. Křápek,. E.
Hrnčářová,Bc, Michal Vlček, P. Novosad, Mgr. P. Kolomazníková

Omluveni: K. Masjaková

Starostka přivítala všechny přítomné. konstatovala, že schůze byla řádně svolána, je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO, tudíž je ZO usnášeníschopné. Informovala o tom, že zápís z
minulé schůze byl řádně vyvěšen a nikdo k němu nevznesl žádné připomínky.

Starostka navrhla ověřovatele zápisu této schůze paní Kolomazníkovou apanaRachŮnka

Návrh usnesení č.1

ZO Břežany schvaluj e ověřovatele zápisu paní Kolomazníkovou a pana RachŮnka

Hlasování : pro 8 proti 0 zďržel se 0

Usnesení č.1 bylo schváleno

Starostka seznámila s progíamem schůze :

L. O činnosti ZO Břežany
2. Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok2022
3. Rozpočtové opatření č.5l2O22, č.612022
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2023
5. Zápis do kroniky za rok 2O22, odména kronikáři
6. Dohoda o splátkovém kalendáři Obec Břežany x Břežanský vodovod, s. r. o. a záměr k

převodu servisního střediska na obec
l. Kuzne
8. Diskuze
9. 7ávér

Návrh na doplněníprogramu NEDOPLŇUJE SE

Návrh us é.2

ZO Břežany schvaluje navržený program a NEDOPLŇUJE SE

Hlasování : pro8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č. 2 bylo schváleno

1. O činnosti zastu pitelstva obce

Zastupitelstvo se od minulé schŮze nesešlo. V období mezi schůzemi proběhla kolaudace místní
komunikace u TvrdoňŮ, proběhla kolaudace autobusové zastávky u školy, bylo rozšířeno dětské
hřiŠtě, dvakrát Proběhlo jednánís úředníkem Ministerstva vnitra ve věci předání úřadu , byl proveden
zdravotní řez stromŮ v parku a na veřejných prostranstvích, proběhl křest knihy, prodej knihy a



dalších upomínkových předmětů, proběhla rekonstrukce kotelny na budově staré školy, proběhlo

vyúčtování elektřiny na obecních budovách a veřejném osvětlení.

2, Návrh na úpravu rozpočtu obce Břežanv na rok 2022

Z pověření ministerského úředníka došlo k vyhodnoceníčerpání rozpočtových položek a
paragrafů k30,6.2OZ2. Podle zjištěníbylo nutné v některých provést navýšení, aby byl

zajištěn hladký průběh . Návrh na změnu rozpočtu byl zaslán zastupitelům emailem.

Návrh usnesení č. 3

ZO Břežanyschvaluje úpravu rozpočtu obce Břežany na rok 2022 dle návrhu ze dne 17.8,2022 a

pověřuje starostku obce provedením rozpočtového opatření.

Hlasování : pro 8 protiO zdržel se 0

Usnesení č.3 bylo schváleno

3" Rozpočtové opatření
a) ť.5/2Qee- starostka obce na základě pověřeníZO schválila dne 30.6.2022 rozpočtové

opatření č.5/20222 ve výši 461600,- Kč - jednalo se na straně příjmů o příjem

z pojištěníobce za střechu MŠ, opatrovnictví, pronájmy, na straně výdajů o úhradu

energií, poradenské služby, GP, fakturace za opravu komunikace apod.

Návrh usnesení č. 4

ZO Břežany bere na vědomí RO č.5l2O22 , ve výši 461 600,00 Kč na straně tvÁ dáti x oal.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.4 bylo schváleno

'a; ,'.,bi237i - starostka obce na základě pověřeníZO schválila dne 5.9.2022 rozpočtové
opatření č.6/20222 ve výši 2269 600,- Kč, jednalo se na straně příjmů o dotaci na

komunikaci, příjem za lesy, za kulturu, z pronájmů, z poplatků, na straně výdajů o
poradenské služby, opravy a udržování, tělocvična materiál a energie, park ,

opatrovnictví, střecha na OÚ, vrata na obecnídvůr POD.

Návrh usnesení č. 5

Za BřeŽany bere na vědomí RO č. 6/2022, ve výši 2 269 600,- Kč na straně vtÁ dáti x oal.

Hlasování: pro 8 protiO zdržel se O

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4. Návrh obce na 2023
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 17,8.2022 a sejmut zúřední desky
8.9.2022,je vytvořen jako vyrovnaný na straně příjmů i výdajů , do tohoto rozpočtu
nejsou zaneseny zŮstatky na ÚČtech a to protože v tuto chvíli neníjasnéjaké zustatky
na ÚČtu budou. Návrh rozpočtu dostali všichni zastupitelé do emailu.

Návrh usnesení č. 6

Zo Břežany schvaluje Návrh rozpočtu obce Břežany na rok 2023 na paragrafy,



Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

5. Zápis do kronikv obce Břežanv za rok 202].- starostka navrhla schválit zápis do kroniky obce

za rok202l

Návrh usnesení č. 7

70 Břežany schvaluje zápis do kroniky obce za rok2OLl.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.7 bylo schváleno

Odména kronikáři - starostka navrhla schválit odměnu kronikáři ve výši 25 000,- Kč jako v loňském

roku, Odměna bude vyplacena v období9-1,2/2022

Návrh usnesení č. 8

ZO Břežany schvaluje odměnu kronikáři za zápis do kroniky obce za rok2021, ve výši 25 000,- Kč.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

Dopsání kroniky za rok 1989- 1991- panbalaďa dopsal zápis do kroniky obce, která byla
předénapaní Marií Baránkovou. Nebyla dopsána, byly zdevložené nějaké poznán"rlky,ze
kteých pan balada vytvořil zápis. Tento zápis starostka schválila a kronik a je jlž uložena ve
znojemském archir,u. Starostka navrhla za dospání tohoto zápisu odměnu ve výši alespoň
5 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 9

ZO Břežany schvaluje odměnu kronikáři za zápis do kroniky obce za rok 1989-1990 ve výši 5 000,-Kč.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.9 bylo schváleno

6. Dohtlda tr splátkor,énr kalcnc{áří - po dohodě s úředníkem zMY bylazpracována
dohoda o splátkovém kalendáři meziBřežanským vodovodem s.r.o. a Obcí Břežany 

"

Předmětem dohody je úhrada nájemného za vodovod akana|izaci . Důvodem sepsání
dohody je možnost, žeBíežanský vodovod, s. r. o nebude schopen do konce
kalendářního roku zaplatit celý nájem. ČáStka, která nebude do 3I.12.2022 útrazena
bude rozmělněna do 6ti splátek rovnomětně a dluh bude splacen nejpozději do
30.6.2023.

Návrh us íč.10

ZO BřeŽany schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři mezi BřeŽanským vodovodem s.r.o. a obcí
Břežany.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se O

Usneseníč. 10 bylo schváleno



Záměr obce - převod servisnítechniky- strojů Břežanského vodovodu, s. r. o. do majetku Obce

Břežany -po dohodě s panem Beneschem starostka navrhla, aby všechny stroje v majetku

Břežanského vodovodu s.r.o. byly bezplatně převedeny do majetku obce Břežany, Obec jako taková

disponuje většími finančními prostředky a nákladné servisy a údržby strojŮ pro ni nejsou likvidaČní

jako pro Břežanský vodovod, s.r.o. (příklad. V roce 2022 servis a oprava sekacího traktoru Kubota

135 000,- bez DPH)

Návrh č. 11

Zo Břežany schvaluje vydánízáměru k převodu servisnítechniky majetku Břežanského vodovodu do

majetku Obce Břežany,

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

7. Různé :

a) Obecně závazné vyhlášky obce Břežany - po konzultaci s úřednicí MV byly připraveny některé

nové oZV, které ruší OZV současné. Důvodem je změna legislativy a správnost jednotlivých

vyh!ášek

al) Obecně záuazná vyhláška o místním poplatku zaužívání veřejného prostranství

Návrh usnesení č. 12

ZO Břežany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství s účinností od L.1,,2O23

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.12 bylo schváleno

a2) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Návrh usnesení č. 13

ZO Břežany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů s účinností od 1,,7,2023

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usneseníč. 13 bylo schváleno

a3) Obecně závaznávyhtáška o nočním klidu

Návrh usnesení č. 14

7a BřeŽany schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu s účinností od L.1,.2O23

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.14 bylo schváleno

a4} Obecně závaznávyhIáška, kterou se zrušuje obecně závaznávyhláška č.tlzots, kterou se
stanovísystém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území obce



Návrh usnesení č. 15

Zo Břežany schvaluje Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Č,L|ZOI\,

kterou se stanovísystém komunitního kompostovánía způsob využitízeleného kompostu k údrŽbě a

obnově veřejné zeleně na územíobce

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.15 bylo schváIeno

b} Žádost ř.š. -úhrada energií- ř.š. zaslala žádost o dokrytí rozpočtu na navýšenícen energií. Dle

nastavených záloh na plyn a elektřinu chybí v rozpočtu částka 71,6190,82 KČ a vzhledem

k upozornění, že v říjnu bude další zvyšovánízáloh, pořádala ředitelka školy o rezervu 850 O00,-KČ na

energie.

Návrh usnesení č. 16

Zo Břežany schvaluje úhradu 85O OOO,- Kč na dokrytízáloh na energie pro ZŠ a MŠ Břežany.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se ]_

Usnesení č. 16 bylo schváleno

tnstaiace klimatizačních jednotek do podkrovních tříd- zástupce ředitele požádal o pořízení

klimatizačních jednotek do podkrovních tříd. Důvodem je v tomto teplém počasíveliká horka,

nevyvětratelná a v zimním období zima, nevytopitelnost tříd. Nechal zpracovat cenovou nabídku po
jednání na místě samém . Cenová nabídka je 125 000,- ale ještě se musí rozšířit kabelové vedení
elektřiny a další drobné práce s instalacíspojené. Požadují počítat s částkou 150 000,- Kč. V zimě lze
vypnout jednu větev ústředního topení a klimatizací topit-úspora plynu.

Starostka navrhla schválit tuto částku a uvolnit ji z rezervy rozpočtu obce .

Návrh usnesení č. 17

ZO Břežany schvaluje úhradu 150 000,- Kč na pořízení klimatizačních jednotek pro ZŠ a MŠ Břežany a
pověřuje starostku jejím uhrazením z rezervy rozpočtu obce n rok2022.

Hlasování : pro 2 proti 1 zdržel se 5

Usnesení č. 17 nebylo schváleno

D<lkrytí platu §kolníka - na škole vznik| problém s pracovníkem školníka Nemá kdo vozit obědy do
Školy, nestíhají se údržbářské práce . Ředitelka nemůže nikoho na 0,5 úva7ku sehnat. Řešením je
zvednout Úvazek na 1,0,ale na to nejsou přiděleny finančníprostředky. ZKraje dostane ř.š. na
Školníka na úvazek max.0,75. Řešení- obec dokryje úvazek z rozpočtu obce. Podle vyčíslenípaní
ÚČetní Málkové se jedná o částku necelých 70 OOO,-Kč do konce roku za 0,5 úvazku.

Návrh usnesení č. 18

ZO BřeŽany schvaluje dokrytí rozpočtu na plat školníka ve výši 70 ooo,- Kč pro Zš a Mš Břežany a
pověřuje starostku jejím uhrazením z rezervy rozpočtu obce ná rok2022.

Hlasování : pro 8 proti O zdržel se 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno



c)" Včcnó lrřemeno WEB- záměr
na minulé schůzi bylo zamítnuto vyvěšení záméru na věcná břemena k novým VTE

Starostka jednala s firmou o ceně za věcné břemeno , stávajícízpevněné cesty bez

poplatku, 150,- Kč/lbm (nové cesty) a75,- Kč/l,m2 za přesah rotoru.

Návrh usnesení č. 19

Zo Břežany schvaluje vydánízáměru ke zřízení věcného břemene pro firmu WEB Větrná

Energie s.r.o. ,se sídlem Ríšova L49/21,641 OO Brno - Žebětín k pozemkŮm par.Č,

846I,8460,8446,9306,8417,8415,8425,8477 ,8461,,8460,8500,8505,8446,82o3,8204,8158
v k,ú. Břežany u Znojma a to stávajícízpevněná cesta bez poplatku, nově vzniklá cesta za

150,- Kč/lbm a za přesah rotoru cena 75,- Kč/l,m2.

Hlasování; pro 8 proti0 zdržel se 0

Usneseníč. 19 bylo schváleno

d}. §mlouva a zYízeni věcného břemene ZN-01433006j.893/001-GPM- starostka obdržela k podpisu

Smlouvu o zřízení věcného břemene ZN-014330061893/001-GPM, jedná se o VB na kNN Petr Kunc na

pozemku par, č. 8884, v k.ú. Břežany u Znojma za jednorázovou částku 1500,- Kč

Návrh usnesení č. 20

ZO Břežany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ZN-01433006t893lO0t-GPM na pozemku
par. č.8884, v k.ú, Břežany u Znojma za jednorázovou částku ].500,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.20 bylo schvá]eno

e} Smlouva o vypŮjčce na rybník - na žádost rybářského spolku vznikl návrh nájemnísmlouvy-
Smlouvy o výpůjčce , který byl poté konzultován s právním zástupcem obce a upraven ze strany
Rybářského spolku Břežany. Jde o to, zajistit včas před předáním obce úředníkovi z MV hladký průběh
o péČi a kontrolu stavu rybníka. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 10.6.2022 do 10.7 .2022.

Návrh usnesení č. 21

ZO BřeŽany schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Břežany a Rybářským spolkem Břežany a
pověřuje starostku jejím podpisem .

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 21 bylo schváIeno

f} Žádost o snížení nálmu - |-lospoda na hříšti -paní pazderová požádala o snížení nájmu za

Provozování hospody. Starostka navrhla ,vzhledem k počtům navštěvujících občanů, vyhovět žádosti
a nájem snížit z původních 5000,- na 400O,-Kč.

ZO BřeŽany schvaluje sníŽení nájmu za provozování hospody paní Martině Pazderové a to na 4ooo,-
Kč/1 měsíc s účinností od 1,.I0.2O22

Hlasování : pro 5 proti 0 zdržel se 3

Usnesení č.22 bylo schváleno



g} ilenv dřivi od ]-.1.žOZ3-_dle odborného lesního hospodáře je velmi nutné navýšit ceny za

prodávané dříví, Navrhuje zvýšit následovně :

surové kmeny Akát, Dub, 1 800,-Kč/lm3 , surové kmeny jasan, javor 1- 600,- Kč/lm2, surové kmeny
jehličnaté a listnaté měkké -olše, topoly, vrby - '],200,- Kč/lm3 . Prodejní cena pro kulatinu -
borovice, olše od I7OO,- Kč/lm3, modřín od 2300,- Kč/l,m2, akát od 25OO,-Kčltm3 a jasan od

Z ZOO,- Kč/lm3. Navrhované ceny jsou bez DPH. (DPH - palivové dříví t5%, kulatina 2I%)

Návrh usnesení č.23

ZO Břežany schvaluje navýšit ceny za prodávané dřívíod 1,2.9.2022 následovně :

surové kmeny Akát, Dub, 1 800,-Kč/lm3 , surové kmeny jasan, javor 1 600,- Kč/lm2, surové kmeny
jehličnaté a listnaté měkké -olše, topoly, vrby - 1,2OO,- Kč/l,m3. Prodejní cena pro kulatinu -
borovice, olše od 17OO,- Kč/7m3, modřín od 2000,- Kč/l,m2, akát od 25OO,-Kč/l,m3 a jasan od
2 2OO,- Kč/lm3,

Hlasování : pro 4 proti 3 zdržel se 1

Usneseníč. 23 nebylo schváleno

Po dohodě zastupitelŮ bylo vloženo nové usnesení. Ceny dříví surové kmeny Akát, Dub, ]_ 600,-
KČ/lm3 , surové kmeny jasan, javor 1 4O0,- Kč/lm2, surové kmeny jehličnaté a listnaté měkké -olše,
topoly, vrby - ]" 000,- Kč/]-m3 . Prodejní cena pro kulatinu - borovice, olše od I7OO,- Kč/l,m3 ,
modřín od 2000,- Kč/LmZ, akát od 25OO,-Kč/tm3 a jasan od 2 2O0,- Kč/lm3.

Návrh usnesení č.27

Zo Břežany schvaluje navýšit ceny za prodávané dříví od 1z.9.2022 následovně :

surové kmeny Akát, Dub, 1 60O,-Kč/lm3 , surové kmeny jasan, javor 1 4OO,- Kč/l,m2, surové kmeny
jehliČnaté a listnaté měkké -olše, topoly, vrby - 1 00O,- Kč/l-m3. Prodejní cena pro kulatinu -
borovice, olŠe od L7O0,- Kč/lm3, modřín od 2O0O,- Kčltm2, akát od 2500,-Kč/lm3 a jasan od
2 2OO,- Kč/lm3.

Hlasování:pro7 proti 0 zdrželse ]_

Usnesení č.27 byl'o schváleno

Eodatek ř.3 - firmě vacek končí na konci roku smlouva k těžbě dříví. vzhledem k tomu, že v lednu
mŮŽe Probíhat těŽba je nutné ji protáhnout dodatkem. Ten zpracoval oLH pan Utinek,

Návrh níč.24

ZO BřeŽanY schvaluje dodatek Č. 3 ke smlouvě příkazní č.1,/2ot8 s firmou Jiřího Vacka na těžbu
d řeva v obecních lesích na rok 2023 a pověřuje sta rostku podpisem dodatku s účinností I2.g.2022.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.24 bylo schvá|eno



h} Žádost o převedení nod komunikacemi- starostka obce navrhla , aby bylo ještě

zažádáno o bezúplatné převedení pozemků pod opravenou komunikací u Tvrdoně a pod

autobusovou zastávkou

hl) Žádost o převedení pozemků pod komunikací u Tvrdoně_: jedná se o pozemky par.č.3698/1,1,4 o

výměře 3L m2,369S/1,1,L o výměře 47 m2,3698197 o výměře IOI m2.

Návrh usnesení č. 25

Zo Břežany schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod nově opravenou komunikací

u Tvrdoně -par.č. 3698/114 o výměře 3I m2,369811,1,1, o výměře 47 m2,3698/97 o výměře IO1m2.,

a pověřuje starostku podáním žádosti na SPÚ.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 25 bylo schváleno

h2) pozemky pod autobusovou zastávkou - jedná se o pozemky par. č. 524213 o

výměře 6tm2 a pozemek par. č, 5242/4 o výměře 56 m2.

Návrh usnesení č. 26

ZO Břežany schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod nově

zbudovanou autobusovou zastávkou pozemky par. č. 5242/3 o výměře 61, m2 a pozemek
par. č. 524214 o výměře 56 m2 do majetku obce od SÚS JMK a pověřuje starostku
podáním žádosti.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno

7. Diskuze

Probíhá výma lba videoklubu-prostupuje původ n í nátěr

Výměna 3 světel hřiště a 1 u rybníka

Oprava zábradlíu hřbitova bude provedena do 14ti dnů

Odvodnění pod tělocvičnou - odhrábnout rouru a prodloužit ji.

8 ,Závěr

_starostka poděkovala zastupitelŮm za spolupráci a podporu ve volebním období 201,8 -2022

Opis provedla

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne : oBEc sŘrŽnNy
67165 Břežany 'l03
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