
z 1. schůze dne 2.3.2 0 hod na obecním
v Břežanech

Přítomni : Veronika Bartlová, Jiří Bobek , Martin Fajmon, Eliška Hrnčářová, František Makiš,
Miluše Musilová, Ondřej Novotný , Petr Skalák , Jana Surovcová

Omluveni

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

Starostka navrhla zapisovatele zápisu paní Musilovou a ověřovatele zápisutéto schůze pana
Skaláka a paní Bartlovou

Návrh usnesení č.1

ZO BÍeŽany schvaluje zapisovatel e zápisupaní Musilovou a ověřovatele zápisutéto schůze
pana Skaláka a paní Bartlovou

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 2

Usnesení č.1 bylo schváleno

Před dalŠÍm bodem l,ryzvala starostka pana Novotného, ktery nebyl pfftomný na usta,uující
schůzi , aby složil slib zastupitelstva.

Starostka seznámila s programem schůze :

7. O činnosti ZO Břežany
2. lnventariza ční zpráva za rok 2O22
3, Účetnízávěrka obce Břeža ny za rok2022
4, Rozpočtové opatření 7-7O/2O22,1,/2O23
5. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Břeža ny 2023
6. Střednědobé výhledy- obec a ZŠ a MŠ
7. Dotace
8. Roční příspěvky Kordis JMK a ORP Znojmo
9. Věcné břemeno přípojka kNN
10. Převod pozemku pod halou do majetku obce
1,7, Zřizovací listina knihovny Břežany
L2. Žádosti
13. Různé
14. Diskuze
L5. Závér

Návrh na doplnění programu : .,......,............NENÍ.......

Návrh usnesení č.2

ZO Břežany schvaluje navržený program a nedoplňuje ho



Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.2 bylo schváleno

n} O činnosti ZO Břežany

ZastuPitelstvo se seŠlo na pracovní poradě ve čtvrtek 23.února, Zde projednalo jednotlivé
body programu schŮze a diskutovalo o dalŠÍ Činnosti o strategickém plánu na další roky apodod ustavujícího zastupitelstva proběhlo jednání s dotační kanceláří ve věci podání žádosti odotace, bYlo Podáno daňové Přiznání, byla ukončena inventarizace majetku, auditorce byly
zaslánY veŠkeré PoŽadované podklady pro audit, byla odeslána povinná hlášení přes lSpop oodPadechihláŠenítýkajícísevodyaodpadnívody, bylo zažádánoopracovníkyVpp,
Proběhlo jednání s Panem Miroslavem Žákem ve věci kotelny v Mš, byly zadány tálky nadočištění po těžbě v obecních lesích, starostka oslovila českou lékařskou komoru ve věcizajištění praktického lékaře pro ordinaci v Břežanech,

2) lnventarizacnl zPrava za rok 2022 -paní účetní zpracovala inventariza ční zprávu ,inventarizace bYla Provdena na základě příkazu vydaného dne 27,LI.2022, datumzahájení inventur bYl2,1-,2o23 a ukonče ní 3o.1,.2o23, Dle hlavní inventarizační
komise nebyly zjištěny žádné inventariza ční rozdíly,

Návrh usnesení č. 3

ZO Břežany schvaluje lnventariza ční zprávu za rok2022 .

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváteno

3) {"ÍČetrrr zavěrka obce Bl'eŽany za r<;lt 2()2z-všichni zastupitelé dostali do emailu.Závěrka bYla schválena krajem .P^rozatímnebyl p.wedena udit, takžezávěrka budeschvalován a až na d,alší schůzi zo

4) Rozpočtova opatřer-rí

Starostka obce na základě pověření Zo schválila Ro č.7 /2022 - B.g.2022 ve výši 1 054 800,00kč na straně má dátix dal - jednalo se na s|laně nříjmů o příjmy zprodejepozemků, daně ,

Íi.li"Ji,iiil)Ť.l"]i,1 ffift:'fií,na 
straně vyafuď ,prispever. nu i.ouo, s'r.o!, op.uu, u

Návrh usneseníč.4

Zo Břežany bere na vědomí Ro č, 7 /2022 ve výši l 054 800,00 Kč na straně má dáti x da1.Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželse O
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Mgr, Kateřina Florianová schválila rozpočtov á opaířenív roce 2o22,starostka s těmitoopatřeními seznámila jak občany tak zastupitele.



i{(j Č. e2a22 - schváleno 3I.10.2022 ve výši 462 900,00 Kč na straně má dátix dal, jednalo
se na straně PříjmŮ o daně, příjem za díevo,pronájem pozemků, hrobů a na straně ýdajů
práce v lesích, knihovna, právní služby, veřejná ze7eň, cestovní pŤíkazy

RO Č. t)l2()2? - schváleno 30.1 I.2022 ve výši 1 076 800,- Kč na straně má dátix dal, jednalo
se na straně příjmŮ o daně, pronájmy pozemků a hrobů, na straně výdajů o nákup knih do
knihovny, pohoštění na akce, opatrovnictví , pojištění, energie

Ro Č. l0l2022- schváleno 3I.I2,2O22 v celkové výši 1 889 000,- Kč na straně má ďáti x d,al

jednalo se na straně příjmŮ o příjmy z daní, pronájmu a za tříděný odpad a n a straně výdajů o
energie, PlatY zaměstnancŮ, nájemné, opatrovnictví, svoz odpadu dlouhodobé půjčky a
převody mezi účty.

Návrh usneseníč.5

ZO BřeŽanY bere na vědomí rozpoČtová opatření č, 8,g,IO/2o22, které schvalovala úřednice
z MV Mgr. Kateřina Florianová

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.5 bylo schváleno

Y kaŽdémroce Pověřuje zastupitelstvo obce starostku schvalováním rozpočtových opatření
,aby se tak předešlo problémům během auditu.

starostka navrhla, aby i v letošním roce byla pověřena ke schvalování Ro.
Nl usnes č.ó

ZOBřeŽanYPověřuje starostku obce Janu Surovcovou schvalovánímrozpočtových opatření v
roce 2023 za Podmínek stejných, jako v roce minulém (schválí p.rovedeni Ro a na nejbližší
schůzi ZO o němbude informovat zastupitele)

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se O

Usnesení č. 6 bylo schváleno

5) RozPoČet ZákiadníŠkolY a Mateřske školy Břeža ny 2023- paní ředitelka předložila
v době vedení obce Paní Úřednicí, kvůli auditu je nutné do schválit v Zo. Zastupitelé
o návrhu diskutovali na pracovní poradě. V návrhu rozpočtu se hovoří o částce
2741100,- Kč, ZO schválilo v rozpočtu obce na rok 2023 částku 2 500 ooo,- Kč.

Návrh usnesení č. 7

Zo BřeŽanY schvaluje návrh rozpoČtu Základníškoly a tvateiřské školy Břežany na rok 2023ve výši 2 500 000,00 Kč.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 7 byIo schváleno



6) Střednědobé výhledy-
a) §třednědobý výhled rozpočtu Obce Břežany - měl být schválen na konci roku,

kvůli auditu bude doschválen. Je zpracován na roky 2023,2024,2025

Návrh usnesení č. 8

ZO BřeŽany schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Břežany na roky 2023,2024,2025

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.8 bylo schváleno

b) Štřeclrrědobý výhlecl rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Břežany , měl být
schválen společně s návrhem rozpočtu, kvůli auditu bude doschválen. Je
zpracovánna roky 2024, 2025 .

Návrh usnesení č. 9

ZO BYeŽanY schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Břežany
na roky 2024,2025

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

7) Dotace - starostka oznámila, že se zastupitelé rozhodli pořádat o dotace na :

a) OPrava VÍdeoklubu - MMR , Obec Břežany chce podat žád,ost o dotaci na akci
,,Stavební ÚPralY multifunkČního zařízení Břežany" z podprogramu 1 I7D82I0
PodPora obnovY arozvojevenkova, dotační titul 1 l7D82|)E,Řekonsirukce apřestavba
veřejných budov, kde bude dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činit max. 80 %celkových uznatelnýchnákladŮ projektu a spolufinancování bude ve výši alespoň 20 %celkoqich uznatelných nákladů. Po propočíiání rozpočtu dle aktuálnícil cen je rozpočet
akce na částce 3 017 288,94Kč.

usnesení č. 10

ZO BřeŽanY souhlasí s Podáním Žádosti o dotaci na akci ,,Stavební úpravy multifunkčn ího zařízení
BřeŽany" z podprogra mu !I7D82!O Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D82].0E,
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní ro,zuoi

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.10 bylo schváleno

bt O1lrava ]V{It u Etrrana-- obec Břežany chce podat žádost o dotaci na akci ,,Oprava MK- BřeŽanY" z PodProgramu 1 17D820-0_rodpora ounouý u rozvoje venkova, dotační titul117D8210A, PodPora obno-uY místních koÁunikací, káe-bude dotace , vtiniste.stvapromístní rozvoj činit max. 50 % celkových uznate|nyc-h nákladů projektu aspolufinancování bude ve výši alespoň 50 %."rto"irá" znatelnýchnákladů.



Návrh usnesení č. 11

ZO BřeŽany souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci ,,Oprava MK - Bíežany"
z podprogramu 1I7D82I0 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titu1 1 17D821OA,
Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.

Hlasování : pro9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.11 bylo schváleno

c) ProdlouŽenívodovodu Břežany - souvisí s opravou MK u Emana- je potřeba
prodlouŽit vodovodní řad až k trafostanici za p. Sapara, ukončit hydrantem a připravit
na moŽné budoucíprodloužení v případě výstavby, Dále přepojení jednotlivých
přípojek na hlavní řad, Bude podána dotace na JMK, jedná se o 50% dotaci, Rozpočet
na tuto akcije po aktualizaci 1 330 0OO,- Kč,

Návrh usnesení č. 12

ZO BřeŽany schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na akci Břežany-Prodloužení vodovodu a
pověřuje starostku podáním žádosti,

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.12 bylo schváleno

d) Výměna oken a dveřína knihovně - byla podána žádost o dotaci na JMK v termínu do
2S.Února. Cenová nabídka na výměnu je kolem 125 ooo,- Kč, dotace je 5o%. Výměna
těchto komponentů je nutná,

Návrh usnesení č. 13

ZO BřeŽanY bere na vědomÍ, Že byla podána žádost o dotaci z dotačního programu podpora
rozvoje venkova JMK pro rok2023 na akci Výměna oken a dveří ve volnočasovém centru_
Břežany.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.13 bylo schváleno

e) Dotace k traktoru - bylo zaŽádáno na podpůrný a garanční lesnický fond - dotace
byla obci přiznána, nyní se dotahují nutné kroky.

Návrh usnese ní č. L4

Zastupitelstvo obce Bíežany (dále jen,,obec'.) schvaluje uzavíení:
a SmloulY o investiČním Úvěru v rámci progrro., Investiční úvěry Lesnictvíč,2258041161 (dále jen jako ,,Smlouva o úvěru"), a to dle jejího návrhu, kter-ý je

PřÍlohou zétPisu z jednání zastupitelst va, na základěkteré podpůmý a garančnírolnický
3^§.{*i, !nd, a,s., sídlem Sokolovská 3g4l17,-t<ailin,'tsř 00 Praha 8,ICo:492 41 494 (dále jen- jako ,,PGRLF") poskytne obci investiční úvěr ve ýšiI .4 5 4.3 00,- Kč (dále j en,,Úvěr''), na pořízení:



a obec je povinna peněžní prosředky zÚvěru PGRLF vrátit zapodmínek uvedených
ve smlouvě o úvěru

o Smlourry o poskytnutí finanČní podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého
Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č, 2259041161 (dále Jen jako
,,Smlouva o podpoře"), a to dle jejího návrhu, ktený je přílohou záryisu z ieúani
zastuPitelstva obce, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu
maximálně ve výši ]27 ,150,-Kč na snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěrq uio ,u
podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,

o smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o ýpůjčce
ě.2258041161-11 (dále jen jako ,Fudoucí smlouya"), ato dlelejího návrhu, kieý je
přílohou zápisu zjednání zastupitelstva obce, na základě kteié se obec zaváže do
stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru,
Smlouw o zajiŠťovacím převodupráva a o výpůjč"", rupodmínek dále uvedených
v Budoucí smlouvě,

o smlourT o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako ,,smlouva ozajiŠt'ovacím Převodu práva") za podmín"t u i" 1hůt8 dle budóucí smlouvy, dlejejího návrhu, kteý je souČástí Budoucí smlouvy, která je přílohou záryisu z jednání
zastuPitelstYa, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o
Úvěru Podmíněně Převede své vlastnické právo t preamctu zajištění na pGRLF, a to
dále za podmínek uvedených ve smlouvě ó zajišťovacím převod u práva,

o Zástavní smlouvY k Pohledávkám zpojistného plnění, uzavírané mezi obcí jako
zástavcem a PGRLF jako zástavnítn ,rěřit"l"- (dále jen ,,Zástavní smlouva k
Pojistnému PlněnÍ'), kterou se k zajištění pohledávky pcRtr,-ze Smlouvy o úvěru, ato aŽ do výŠe 1,45_4_.300,- Kč s příslušenstvím, ak'zajištění budoucích pohledávekPGRLF, vČetně Pohledávek Podmíněných, smluvnich pokut a pohledávek na vráceníbezdŮvodného obohacenÍ, které budou vznikat ze 'Smlouvy 

o úvěru v době do30,11,2038,ato aŽdo rnýŠe 1.454.300,-Kč,zíizujerr"p.ospě"hPGRLF zástavniprávok budoucím Pohledávkám z pojistného plnění , po;isáJ smlouvy, kterou je sjednánopojištění:

zastupitelstvo pověřuje starostu obce Břežany podpisem všech výše uvedených smluv , jqichžuzavřeni schválilo tímto usnesením.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0



Usnesení č.14 bylo schváleno

8) Roční příspěvky

a) PřísPěvek na financování systému lDS JMK na rok 2023- celková částka činí dle
přepočtu na 1obyvatele pro rok2023 částku 767OO,-Kč

Návrh usnesení č. 15

ZO BřeŽany schvaluje Příspěvek na financování systému lDs JMK na rok 2023- ve výši 76
700,- Kč,

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

b) PřísPěvek na sPolufinancováníterénních sociálních služeb v oRp Znojmo pro rok
2023, částka činí48 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 16

O BřeŽanY schvaluje uhrazení příspěvku na spolufinancování terénních sociálních
sluŽeb v ORP Znojmo pro rok ZO23 , ve výši 48 O0O,- Kč a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.16 bylo schváleno

9) Věcné břemeno Přípojka kNN Michal Vlček- jedná se o VB za.účelem umístění
distribuČnísoustavy -kabelové vedení NN na pozemku par.č, g6g8/g4v k.ú. Břežany
u Znojma za cenu 1500,- Kč.

č. t7

Zo BřeŽany schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:ZN-0143 3oo74862/001-GPM za
ÚČelem umístění distribuČní soustavy -kabelové vedení NN na pozemku par.č. 3598/94 v k.ú.
Břežany u Znojma za cenu 1 5OO,- Kč,

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

10) Převod Pozemku Pod halou do majetku obce - zámér byl schválen, na 2.schůzi Zo9,6,2022 a bYl řádně vYvěŠen od 10.6.-10 .7.2022, převod je důležitý pro hladkýpříjem žádostio dotaci na opravu videoklubu.

Zo BřeŽanY schvaluje bezúPlatný převod pozemku par.č. st, 5 - zastavěnáplocha anádvoří, ovýměře 1II2 m2 v k,Ú, BřežanY u Znojmado majetku obce a pověřuje starostku obce vloženímnávrhu na vklad na převod vlastnických práv k pozemku na katastrální úřad.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0



Usnesení č. 18 by|o schváleno

DarPvaeí smlouva k Pozemku - byla sepsána právním zástupcem obce, všichni zastupitelé se
s ní seznámili.

Návrh usnesen 19

ZO BřeŽanY schvaluje Darovací smlouvu mezi TJ Břežany, z. s. a Obcí Břežany k pozemku par
č. st.5 v k. ú. Břežany u Znojma.

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.19 bylo schváleno

1l)Zřizovací listina knihovny BřeŽany- při předání podkladů úřednici MV bylo zjištěno,
Že obec nemá Úplné znění zřizovací listiny k obecní knihovně. Starostka oslovila
Znojemskou knihovnu a dle jejich návodu byla vytvořena nová Zřizovací listina
obecní knihovny Břežan.

Návrh usnesení č.20

zo Břežany schvaluje 7řizovací listinu obecní knihovny v Břežanech.

Hlasování : pro 9 protOi zdržel se 0

Usnesení č.20 byto schváleno

12)Žádosti-
a) 'TJ tsřeŽanY - Žádost na I40 000,- Kč - důvodem je neodeslání schválené částky

50 000,- zarok2022 adále 90 000,- na pro,vozpro tento rok + nákup počítaěe a
technikY nutné k Provozu - hlášení na FAČR, vedení účetnictví, poááraní d^í
apod.....
Řaanc předali Zprávuo hospodaření TJ Břežany zarók2o22.

usnese č.2t

Zo BřeŽanY schvaluje poskytnutífinanČního daru TJ Břežany z.s. ve výši 140 000,- Kč naprovoz spolku pro rok 2023.

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

b) Žádost ADRA - každoročně žádají o finanční dar,který používají pro
dobrovolníkY, Někteří zajíŽdí i do zárnku . obec většinou prispjla symbolickou
částkou 3 OOO,- Kč.

Návrh usnesení č. 22

Zo Břežany schvaluje poskytnutífinančního daru nadaci ADRA ve výši 3 ooo,- Kč
Hlasování: pro 9 proti 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno

zdržel se 0



13) Různé -

a) aktualizace cen

PŮjČorrné za vicleoklub - nyní je částka B50,- Kč bez DPH , starostka navrhla zýšitčástku zapt4čertl
na 1000,- Kčbez DPH, ť. 1210,- Kč s DPH s účinností od3.3,2023

Návrh usnesení č.23

ZO BřeŽany schvaluje výši finanční částky za půjčení videoklubu s účinností oď3,3,2023 a to
12I0,0O Kč s DPH .

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno

PŮ-iČovné za tělocvičnu - nyní je částka 350,00 Kč bez DPH, návrh zýšiína 400,- bez DpH tj, 484,00
Kč s DPH /l hodinu, s účinností od3.3.2023

Návrh usnesení č. 24

ZO BřeŽany schvaluje výŠi finanČní částky za půjčení tělocvičny s účinností od3.3.2023 ato
484,00 Kč s DPH/1 hod,

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 24 bylo schvá|eno

FinanČní darY Pro obČánky, jubilanty a smuteční kytice - nyní je schváleno 5000,00 Kč pro
nového obČánka s trvalým pobytem, 5O0,0O ve formě poukazu pro jubilanty a smuteční
kytice ve výši 1000,OOKč.

starostka navrhla, aby tyto finanční dary byly zachovány ve stávající částce.

Návrh usnesení č. 25

ZO BřeŽanY schvaluje finanČní dary 5000,00 Kč pro nového občánka s trvalým pobytem,
500,00 KČ ve formě Poukazu pro jubilanty a 1000,00Kč za smuteční kytice pro zemřelé
občany,

Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.25 bylo schváleno

b) MUDr, Hudeček - ordinace v Břežanech- Mudr. Hudeček oznámil na začátku
února, že z kapacitních důvodů nebude od 1,.4.2023 zajíždět do ordinace
v BřeŽanech. Kartotéku pacientů převede do ordinace v Hrušovanech a rozšíří
tam ordinační hodiny, S doktorem Hudečkem byla v lednu 2010 sepsána
nájemní smlouva na pronájem ordinace. Jiná smlouva s ním sepsána nebyla.
obec se obrátila na Českou lékařskou komoru ve znojmě, kam byla odeslána
Žádost o Pomoc Při hledání nového lékaře,společně s inzerátem. žádost budepředstavenstvem projednána ve čtvrtek 2.března,poté bude inzerát
přeposlán lékařům v okolí Znojma.



c) Zakládatelská listina Břežanského vodovodu, s, r. o. - panínotářka Kellová
poukázala, Že pŮvodní listina Břežanského vodovodu musí být zaktualizována
a proto vytvořila nové zadání, které bude po schválenív ZO aktualizováno na
živnostenském úřadu . poté bude s usnesením o odvolání starého a volbě
nového jednatele provedena notářským zápisem změna.

Návrh usnesení č. 26

zo Břežany schvaluje zakladatelskou listinu Břežanského vodovodu s.r.o.

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno

d) Opravy na Úpravně vody- po poslední havárii, kdy problém s tlakem ve
vodovodním řadu nadělal škody v některých domech občanů bylo nutné začít
okamŽitě jednat ve věci nápravy, aby se tato situace neopakovala. přímo na
místě samotném proběhlo jednání s lng, Pelouškem z Vodohospodářské
technologie Brno, spol s.r.o. , panem Beneschem a zaměstnanci vodovodu.
Bude nutné vyměnit komplet rozvaděč elektřiny a stávajícíelektroinstalaci.
BřeŽanský vodovod okamžitě zaslal objednávku na projektovou dokumentaci,
abY vŠe Proběhlo co nejdříve, S projektovou dokumentací bude následně
osloveno několik firem k podání nabídky na realizaci akce , fakturace a VŘ
bude zadáno na Obec BřeŽany, Předběžná cena 350 ooo,- Kč- upřesní se po
zpracování projektu a podmínkami zadávacího řízení.

e) Kotelna v MŠ - pan Miroslav Žák upozornil na velmi špatný stav kotelny v Mš
Hrozí kolabs v zimním období, je nutná kompletní rekonstrukce. Starostka ho
oslovila s Prosbou o zpracování cenové nabídky. Předběžná cena cca70o ooo,-
Kč.

f) HodY 2023 - je Čas vyzvat spolky a jiné k pořádání letošních hodů. Starostka
zpracovala dva návrhy pro možné žadatele o pořádání hodů. Jeden je na
pořádání hodů + spolek a druhý na pořádání obec a fyzická osoba , firma,
další. Tato kritéria budou vyvěšena na úředních deskách do konce března
pořadatelích hodů bude hlasováno na dalšíschůziZO.

o



Inzerát na pořadate|e hodů

Obec BřeŽany vyzývá k podání žádostí na pořadatele krojovaných hodů v Břežanech,

obec x spolek

Obec hradí: Kroje, velký stan, občerstvení u obecního úřadu

spolek hradía zajišťuje : kapely, toy toy, osu, security, vybírá vstupné

Obec požaduje po spolku:

- zajiŠtěné obČerstvení během vŠech vystoupení- tzn. sobota od 15,00 hod a neděle od
15.00 hod

- úklid areálu v neděli ráno , aby byl připraven na nedělní odpolední zábavu

- součinnost při přípravě a úklidu parku před hodama a po hodech

obec x iiný pořadatel

Obec hradÍ: Kroje, velký stan, občerstvení u obecního úřadu , kapely, osu, toy toy, vybírá
vstupné

Pořadatel hradí a zajiŠt'uje : security, občerstvení pro kapely a krojovanou chasu (t jídlo/1
osoba/l den a pití na lístky dle dohody)

Obec požaduje po spolku:

- zajiŠtěné obČerstvení během všech vystoupení- tzn, sobota od 15,00 hod a neděle od
15.00 hod

- úklid areálu v neděli ráno , aby byl připraven na nedělní odpolední.zábavu

- součinnost při přípravě a úklidu parku před hodama a po hodech

Žádosti podávejte do 31.3.2023 naobecním úřadě.



g) Tříkrálová sbírka ZO23- v obci bylo vybráno 14 557,00 Kč

14)Diskuze:
- Odpad u hospody, řešit přečerpáváním do kanalizace
- Příprava strategického dokumentu na roky 2024 a dále
- Upozornit na dodržování hygieny na hřišti u WC
- Poklop u studny-parkoviště u haly zvážit instalaci závory
- Buňky u haly -řešit ohrožení bezpečnosti
- Silnice (pes hráz na Ležák)- bylo jednáno s panem ševčíkem

15) Závěr - starostka popřála hezký zbytek večera a poděkoval občanům za účast

Opis provedla :

Vyvěšeno dne 3.3,2023

Sejmuto dne :

OBÉť BŘEŽANY
67165 Břežany '!03


