
zastupitelstvo obce Břežanv schvaluie:

o

Inventarizačnízpráva zarok2022 (usn .č.3 hl. 9-0-0)
Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Břežany na rok 2023 ve výši
2 500 000,00 Kč (usn .č.7 hl. 9-0-0)
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Břežany na roky 2024,2025 (usn .č.8 hl. 9-0-0)
Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Břežany na roky
2024,2025 (usn.č.9 hl. 9-0-0)
Podání žádosti o dotaci na akci ,,Stavební úpravy multifunkčního zaíízení
BÍeŽany" z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy arozvoje venkova, dotační titul
117D8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní
rozvoj (usn .č.10 hl. 9-0-0)
Podání žádosti o dotaci na akci ,,Oprava MK - Břežany" z podprogramu 117D82I0
Podpora obno,uy arozvoje venkova, dotační titul 1 17D8210A. Podpora obnovy
místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj (usn .č.1 1 hl. 9-0-0)
Podání Žádosti o dotaci z JMK na akci Břežany-Prodloužení vodovodu a pověřuje
starostku podáním žádosti (usn .č.l2 hl. 9-0-0)
Uzavření:

Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví
č.2258041161 (dále jen jako ,,Smlouva o úvěru"), a to dle jejího návrhu, kteý je
Přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnicřý
a_ lesnický fond, &.s., sídlem Sokolovská 39411], Karlín, 18ó 00 praha fi,
ICO:492 41 494 (dále jen jako ,,PGRLF") poskytne obci investiční úvěr ve výši
1 .454.300,- Kč (dále jen,,Úvěr"), na pořizení:

a obec je Povinna peněŽní prostředky zÚvěru PGRLF vrátit zapodmínek uvedených
ve smlouvě o úvěru.

smlou,uy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o wýpůjčce
Č, 225804t161-11 (dále jen jako ,,Budoucí smlou nu;'1, uto dle jejího návrhu, Lt"ry i"PřÍlohou záPisu z jednání zastupitelstva obce, nu ,ádudě kteié- se obec závaže d,o
stanovené doby uzavřit s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlour.y o úvěru,
Smlouvu o zajiŠťovacím převodu práva a ovýpůjč"", rupodmínek dále uvedených
v Budoucí smlouvě,

Usnesení z l.schůze ZO Břežany konané dne 2.3.2023 od 18.00 hod na obecním úřadě

o Smloulry o Poskytnutí finanČní podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého
Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví ě. 225g041ror (áále jen jako
,,Smlouva o Podpoře"), a to dle jejího návrhu, kteý je přílohou zápisu Ž i"ďnanizastuPitelstva obce, na základě které PGRrr poskýtne obci finanční podporu
maximálně ve wýŠi 727.I50,-Kč na snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěrq uio ,u
podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,



o

a

Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako ,,Smlouva o
zajiŠt'ovacím převodu práva") za poďmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle
jejího návrhu, kteý je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zéryisu z jednéní
zastupitelsty1 na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouly o
Úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zqlštění na PGRLF, a to
dále zapodmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva,

Zástavní smlouvy k pohledávkám zpojistného plnění, uzavírané mezi obcí jako
zástavcem a PGRLF jako zástavním věňtelem (dále jen ,,Zástavní smlouva k
pojistnému plnění"), kterou se k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, a
to až do wýše 1 .454.300,- Kč s příslušenstvím, a k zajištění budoucích pohledávek
PGRLF, včetně pohledávek podmíněných, smluvních pokut a pohledávek na vrácení
bezdŮvodného obohacení, které budou vznikat ze Smlouvy o úvěru v době do
30.1 1.2038 , ato až do ýše I.454,300,- Kč, zilzuje ve prospěch PGRLF zástavníprávo
k budoucím pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, kterou je sjednáno
pojištění:

Zastupitelstvo pověřuje starostu Obce Břežany podpisem všech výše uvedených smluv , jejichž
uzavření schválilo tímto usnesením. (usn .č.14 hl. 9-0-0)

Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2023- ve výši ]6 70O,- Kě
(usn.č.15 hl. 9-0-0)

Uhrazenípříspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb v oRp
Znojmo Pro rok 2023 , ve výši 48 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlour,y

Smlouvu o zíízenívěcného břemene č. :zN-o 1 43 sool +,aau r r -áx'il ;"'Írli"i-'' "umístění distribuČní soustavy -kabelové vedení NN na pozemku par.č. 3698194 v k.ú.
Břežany uZnojmaza cenu 1 500,- Kč (usn .č. 17 hl. 9-0-0)
Bezúplatný převod pozemku par.č. st. 5 - zastavénáplocha anádvoří,o výměře
1112 m2 v k.ú. Břežany uZnojma do majetku obce a pověřuje starostku obcá
vloŽením návrhu na vklad na převod vlastnických práv k pozemku na katastrál ní uřad,, (usn.č.i8 hl.9-0-0)
Darovací smlouvu meziTJ Břežany,z. s. a obcí Břežany k pozemku par. č. st.5
v k. ú. Břežany uZnojma 

1usn .č.19 hl. 9-0-0)
Zřizovaeí listinu obecní knihovny v Břežanech (usn .č.20 hl. 9-0-0)
Poskytnutí finančního daru TJ Břežany z.§. ve výši 140 000,- Kč naprovozspolku

- Poskytnutí finančního daru nadaci ADRA ve výši 3 000,_ Kč [|ll.!.3jii. 3_3_3]- Výši finanční částkY za půjčení videoklubu s účinností od3.3.2023 a to 1210,00 KčsDPH :

(usn.č.23 hl. 9-0-0)- VýŠi finanČní Částky za pŮjČení tělocvičny s účinností od 3,3.2023 a to 484,00 Kč
s DPIVl hod (usn .č.24 hl. 9-0-0)



Finanční dary 5000,00 Kč pro nového občanka s trvalým pobytem, 500,00 Kč ve
formě poukazu pro jubilanty a 1000,00Kč za smuteční kytice pro zemřelé občany,
s účinností oď3.3.2023 (usn.č.25 hl. 9-0-0)
Zak|adatelskou listinu Břežanského vodovodu s.r.o. (usn .č.26 hl. 9-0-0)

zastupitelstvo obce bere na vědomí :

RO č. 7/2022 ve výši 1 054 800,00 Kč na straně má dáti x dal (usn .č.4 hl. 9-0-0)
Rozpočtová opatření č. 8,9,10/2022,které schvalovala úřednice zMY Mgr. Kateřina
Florianová (usn .č.5 hl. 9-0-0)
Podání žád,osti o dotaci z dotačního programu podpora rczvoje venkova JMK pro
rok2023 na akci Výměna oken a dveří ve volnočasovém centru-Břežany

(usn.č. 13h1. 9-0-0)

Opis provedla :

Vyvěšeno dne 3,3.2023
sejmuto dne :

0B§ť mŘnŽnruv
671frS §řmžCImy"l*§

Zastupitelsrvo obce BrYežanv pověřuie starostku :

- schvalováním rozpoČtových opatření v roce 2023 zapodmínek stejných, jako v roce
minulém (schválí provedení RO a na nejbližší schůzi ZO o němbude informovat
zastupitele) (usn .č.ó hl. 9-0-0)


