OpisvsouladusGDPR
Usnesení ze 3.schůze ZO Břežanv konané dne 8.9.2022 od 18.00 hod na obecním úřadě

ZO Břežanv schvaluie

:

Úpravu rozpočtu obce Břežany na rok 2022 dle návrhu ze dne 17.8.2022 a pověřuje
(usn.č.3 hl.8-0-0)
starostku obce provedením rozpočtovéhoopatření
(usn.č.6 h|.8-0-0)
Návrh rozpočtu Obce Břežany na rok 2023 na paragrafy
(usn.č. 7 h!.8-0-0)
Zápis do kroniky obce za rok2O21,
(usn.č.8 hl. 8-0-0)
Kč
ve
výši
25
000,za
rok2021kroniky
obce
Odměnu kronikáři za zápis do
Odměnu kronikáři za zápis do kroniky obce za rok 1989-1991 ve výši 5 000,-Kč

(usn.č.9 h1.8-0-0)

Dohodu o splátkovém kalendáři mezi Břežanským vodovodem s.r.o. a Obcí Břežany

Vydánízáměru k převodu servisnítechniky majetku grezansŮh,o

Břežany

""o"""jl,'l;';'.:.ilr'"'r.']
(usn.č.11 hl. 8-0-0)

Obecně závaznou vyhlášku o místnímpoplatku za užíváníveřejného prostranství s účinností
(usn.č.12 hl. 8-0-0)
od 1,,1,.2023
Obecně závaznou vyhlášku o místnímpoplatku ze psů s účinnostíod 1,.1,.2023

.

(usn.č.13 h1.8-0-0)

Obecně závaznou vyhlášku o nočnímklidu s účinnostíod 1,.1,.2023 (usn.č.14 hI. 8-0-0)
Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1,/2OI5, kterou se
stanovísystém komunitního kompostování a způsob využitízeleného kompostu k údržbě a
(usn.č. 15 hl. 8-0-0)
obnově veřejné zeleně na územíobce
Úhradu 85O OOO,- Kč na dokrytí záloh na energie pro ZŠa VŠařežany (usn.č. 16 ht. 7-o-1)
Dokrytí rozpočtu na plat školníka ve výši 70 OOO,- Kč pro ZŠa MŠBřežany a pověřuje
(usn.č.18 hl. 8-0-0)
starostku jejím uhrazením z rezervy rozpočtu obce na rok2022
Vydání záměru ke zřízení věcného břemene pro firmu WEB Větrná Energie s.r,o. /se sídlem
Ríšova 149/21,,641 OO Brno

-Žebětín k pozemkům par.č.

846t,8460,8446,9306,8417,8415,8425,8477 ,846,J,,8460,8500,8505,8446,8203,8204,8t58
v k.Ú. Břežany u Znojma a to stávajícízpevněná cesta bez poplatku, nově vzniklá cesta za
150,- Kč/lm a za přesah rotoru cena 75,- Kč/lm2.
(usn.č. 19 hl.8-0-0)
Smlouvu o zřízeni věcného břemene ZN-014330061893/O01-GPM na pozemku par. č. 8884, v
k.Ú. BřeŽany u Znojma za jednorázovou částku 1500,- Kč a pověřuje starostku podpisem

smlouvy

(usn.č.20 h1.8-0-0)

Smlouvu o výpŮjčce mezi Obcí Břežany a Rybářským spolkem Břežany a pověřuje starostku
jejím podpisem
(usn.č. 2l ha.8-0-0)
SníŽenínájmu za provozování hospody paní Martině Pazderové a to na 4 OOO,-Kč/1 měsíc
s účinnostíod 1,.10.2022
|usn.č.22 hl. 8-0-0)
dodatek Č, 3 ke smlouvě příkazní č.1"/201,8 s firmou Jiřího Vacka na těžbu dřeva v obecních
lesích na rok2023 a pověřuje starostku podpisem dodatku s účinností12.g.2022

.

(usn.č.24 h1.8-0-0)

PodáníŽádosti o bezúplatný převod pozemků pod nově opravenou komunikací u Tvrdoně par.č, 3698/114 o výměře 3'J, m2,369s/1,1,1, o výměře 47 m2,36gs/g7 o výměře 1,o'J, m2., a
pověřuje starostku podáním žádosti na SPÚ
(usn.č.25 h|.8-o-o)

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod nově zbudovanou autobusovou zastávkou
pozemky par. č. 5242/3 o výměře 6Lm2 a pozemek par, č. 5242/4 o výměře 56 m2 do
(usn.č.26 h|.8-0-0)
majetku obce od SÚS JMK a pověřuje starostku podáním žádosti.
navýšit ceny za prodávané dřívíod 12.9,2022 následovně
surové kmeny Akát, Dub, 1 600,-Kč/lm3 , surové kmeny jasan, javor 1- 4OO,- KČ/l,m2, surové
:

kmeny jehličnatéa listnaté měkké -olše, topoly, vrby

-

1 000,- KČ/3,m3. Prodejnícena pro

borovice, olše od I7OO,-Kč/l,m3, modřín od 2300,- Kčltm3, akát 2500,- KČ/lm3 a
(usn.č. 27 h1.8-0-0)
jasan 22OO,- Kč/lm3

kulatinu

zo Břežanv bere

-

na vědomí:

-

Ro č.5l2o22, ve výši461600,00 Kč na straně tvÁ dátix oal

(usn.č.4 hI.8-0-0)

-

Ro č. 612022, ve výši 2 2690600,- Kč na straně tvÁ dáti x oal

(usn.č.S h1.8-0-0)

ZO Břežanv neschvaluie

-

:

Úhradu 15O OOO,- Kč na pořízení klimatizačníchjednotek pro ZŠa MŠBřežany a pověřuje
(usn.č.17 hl. 2-1-5)
starostku jejím uhrazením z rezervy rozpočtu obce na rok2022..
Prodej za ceny - surové kmeny Akát, Dub, 1 800,-Kč/lm3, surové kmeny jasan, javor 1 600,Kč/l,m2, surové kmeny jehličnatéa listnaté měkké -olše, topoly, vrby- 1,200,- Kč/lm3 .
Prodejní cena pro kulatinu - borovice, olše od 17OO,- Kč/lm3 , modřín od 2000,- KčlIm2,

akát od 2500,-/1,m3 a jasan od 2 200,- Kč/l,m3

(usn.č.23 h1.4-3-1)
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Opis provedla

Vyvěšeno dne: 9
Sejmuto dne:

oBrC nŘrŽnruy
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