Informujeme občany, že je zveřejňována upravená verze zápisu z jednání a usnesení zastupitelstva
z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení EU o ochraně
osobních údajů (tzv. GDPR). Zápis a usnesení zastupitelstva v úplném znění je podle § 95 odst. 2
zákona o obcích k nahlédnutí na obecním úřadě
Zápis z 1.schůze ZO Břežany, konané dne 7.2.2019 od 18.00 hod na obecním úřadě v Břežanech

Přítomni : J. Surovcová, Ing. M. Musilová, Mgr. P. Kolomazníková, Bc. E. Hrnčářové, K. Masjaková,
Mgr. M. Křápek, P. Novosád, P. Stuchlík, J. Rachůnek
Omluveni : ………………nikdo ………………………………………………………..
Starostka přivítala všechny přítomné, konstatovala, že schůze 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, aby zapisovatelkou byla na všech schůzích v roce 2019 , pokud bude přítomná,
pan(í) Musilová
Návrh usnesení č.1
ZO Břežany schvaluje zapisovatele (ku) pro všechny schůze v roce 2019 paní Musilovou
Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 1
Usnesení č.1 bylo schváleno
Ověřovatelé zápisu této schůze navrhla pana Stuchlíka a paní Hrnčářovou
Návrh usnesení č.2
ZO Břežany schvaluje ověřovatele zápisu pana Stuchlíka a paní Hrnčářovou
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno

Starostka seznámila s programem schůze :

Program :

1) O činnosti ZO

2) Návrh –Rozpočet obce Břežany na rok 2019
3) Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 6/2018
4) Inventarizační zpráva za rok 2018
5) Žádost o změnu ÚP –výstavba Ležák
6) Vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Břežany
7) Žádost město Znojmo pro rok 2019
8) Dotace MMR pro rok 2019

9) Dotace JMK pro rok 2019
10) Nadace partnerství – smlouva o spolupráci
11) Žádosti různé
12) Zpráva Policie ČR za rok 2018
13) Elektronická aukce – úvěr na TI výstavba
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr

NENÍ

Návrh na doplnění programu :……………………………………………………………………………………..

Návrh usnesení č. 3
ZO Břežany schvaluje navržený program a nedoplňuje ho .
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno

1) O činnosti ZO
– zastupitelstvo obce se sešlo na 2 pracovních poradách. První porada proběhla za
přítomnosti developera firmy 5kk s.r.o. a projednávalo se téma výstavba na Ležáku. Při
druhé poradě byl projednán především návrh rozpočtu obce Břežany, návrh rozpočtu ZŠ a
MŠ Břežany, různé žádosti, výše úvěru na technickou infrastrukturu, výstavba Ležák.
Proběhlo jednání se stavebním úřadem ve věci stavebního povolení na oplocení školky,
jednání s ÚZSVM- pozemky okolo tělocvičny, byla zahájena stavba technické infrastruktury,
byly přiděleny tálky na probírky dřeva, začala těžba a prodej vytěženého dříví, byla podána
dotace na MMR na technickou infrastrukturu, proběhlo jednání Zámku Břežany ve věci
zaměstnávání klientů, je připravena žádost o vytvoření pracovních míst pro VPP na rok 2019,
proběhl kulturní výbor , kde se řešilo především pořádání letošních hodů, proběhla kontrola
OSSZ – zaměstnanci obce, kontrola z kraje na SDH Břežany, proběhla vakcinace psů proti
vzteklině , v řešení je přidání jednoho světla na cestu ke kostelu kde je v současné době tma.
Na městský úřad v Hrušovanech byla podána žádost o vytvoření školního obvodu pro žáky II.
stupně základní školy a na odboru školství byly zjištěny kroky k vyhlášení a organizačnímu
zajištění konkurzu na nového ředitele-ředitelku.

2) Návrh –Rozpočet obce Břežany na rok 2019
Místostarosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce Břežany pro rok 2019, tento
návrh byl vyvěšen na úředních deskách od 17. 1. 2019 a projednán byl na poradě ZO a ve

finančním výboru dne 28.1.2019. Po projednání byly navrženy mírné úpravy v příjmech
položka 1381, částka 70 000,- Kč nahrazena 0,-, ve výdajích položka 3111- nákup materiáluzpřesnění názvu – oplocení MŠ, jiné změny nebyly ZO požadovány.
Návrh usnesení č. 4
ZO Břežany schvaluje Rozpočet obce Břežany na rok 2019 na paragrafy.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

3) Rozpočtové opatření
- č. 5/2018
Starostka obce, na základě pověření ZO ze dne 29. 11. 2018, usn. č. 8, hlasováním 8-0-1,schválila
dne 5.12.2018, rozpočtové opatření č.5/2018 v celkové výši 1 284 400,00 Kč na straně MÁ DÁTI x
DAL- jednalo se především na straně příjmů o daň z přidané hodnoty, příjmy z prodeje a pronájmu
pozemků, daň z nemovitosti, příspěvky na obnovu lesa, na straně výdajů silnice –opravy, ZŠ a MŠ
Břežany –opravy udržování, služby knihovna, odměna kronikáři, opatrovnictví, dohody OÚ, elektrická
energie, volby apod.

Návrh usnesení č. 5
ZO Břežany bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2018 v celkové výši 1 284 400,00 Kč na straně
MÁ DÁTI x DALHlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

-č. 6/2018
Starostka obce, na základě pověření ZO ze dne 29. 11. 2018, usn. č. 8, hlasováním 8-0-1,schválila
dne 15.1.2019, rozpočtové opatření č.6 /2018 v celkové výši 2 259 400,00 Kč na straně MÁ DÁTI x
DAL-na straně příjmů dotace z MMR-oprava komunikace pod zámkem, daň z příjmů, DPH, daň
z nemovitosti, prodej pozemků, nájem, služby, voda nájem, na straně výdajů lesy, venkovní mobiliář,
právní a konzultační služby, knihovna, odpady, bankovní poplatky, opatrovnictví apod.
Návrh usnesení č. 6
ZO Břežany bere na vědomí rozpočtové opatření č.6 /2018 v celkové výši 2 259 400,00 Kč na straně
MÁ DÁTI x DAL
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.6 bylo schváleno

4) Inventarizační zpráva za rok 2018

Předsedkyně hlavní inventarizační komise seznámila všechny přítomné s výsledky inventury
majetku za rok 2018 se závěrem: Inventarizací majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly.
Návrh usnesení č.7
ZO Břežany schvaluje Inventarizační zprávu majetku Obce Břežany za rok 2018.
Hlasování : pro 9

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

5) Žádost o změnu ÚP –výstavba Ležák
– toto téma bylo projednáváno již na schůzi ZO v listopadu 2019. Paní Ing. Kopecká x
Pánková žádá o změnu ÚP z důvodu výstavby na Ležáku. Dále bylo projednáváno na obou
pracovních poradách ZO. Názory ZO se různí, občané Ležáku výstavbu nechtějí, starostka
dala hlasovat o žádosti ing. Pánkové x Kopecké

Návrh usnesení č. 8
ZO Břežany schvaluje změnu územního plánu na parcelu č. 8189, v k.ú. Břežany u Znojma, na
Ležáku.
Hlasování : pro 0 proti 7 zdržel se 2
Usnesení č.8 nebylo schváleno

6) Vyhlášení konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy Břežany
Paní ředitelce 31.7.2019 končí funkční období a obec bude vyhlašovat konkurz na
ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Břežany . Vzhledem k počtům žáků, nebude od 1.9.2019 otevřen
II. stupeň základní školy . Od 1.9.2019 bude jen Mateřská škola a I. stupeň Základní školy. Ve
zřizovací listině se nic nemění, zůstane zde uvedeno základní vzdělávání, nerozlišuje
vzdělávání dle stupňů.
Starostka v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §166 odst. 3 zákona č.561/2004 sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské
školy Břežany, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019.
Návrh usnesení č. 9
ZO Břežany bere na vědomí vyhlášení konkurzu na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka

Základní školy a Mateřské školy Břežany, s předpokládaným nástupem 1. 8. 2019.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.9 bylo schváleno

Zveřejnění inzerátu - Je třeba vyvěsit inzerát , ten byl předložen zastupitelstvu k seznámení a

bude tvořit přílohu zápisu. Tento inzerát bude zveřejněn na úředních deskách obce a na
adrese www.jmskoly.cz
Návrh usnesení č. 10
ZO Břežany bere na vědomí zveřejnění inzerátu , který tvoří přílohu zápisu ze schůze ZO ze dne
7.2.2019, na úředních deskách obce , na webových stránkách školy a na stránkách www.jmskoly.cz
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Pověření funkcí tajemníka konkurzní komise

Starostka pověřuje paní Mariku Jeneiovou, Dis. funkcí tajemníka komise, tajemník není
členem konkurzní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise.
Návrh usnesení č. 11
ZO Břežany bere na vědomí pověření paní Mariky Jeneiové, Dis. funkcí tajemníka konkurzní

komise
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
Určení odborníka s hlasem poradním

Dále starostka určuje jako odborníka s hlasem poradním , po předchozí dohodě, pana Mgr.
Jana Peterku.
Návrh usnesení č. 12
ZO Břežany bere na vědomí pověření odborníka s hlasem poradním pana Mgr. Jana Peterku.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.12 bylo schváleno
Odvolání stávající ředitelky ZŠ a MŠ Břežany

Pro vyhlášení konkurzu je nutné odvolání stávající ředitelky školy z pracovního místa na
které je konkurz vyhlašován.
Návrh usnesení č. 13
ZO Břežany bere na vědomí odvolání paní Mgr. Jitky Čermákové z pracovního místa ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková
organizace, 671 65 Břežany 174 , IČ:75008882 a to ke dni 31. 07. 2019. posledním dnem výkonu
práce ředitelky Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace, 671
65 Břežany 174 , IČ:75008882 je den 31.07.2019. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na
pracovním místo ředitelky/ ředitele výše uvedené příspěvkové organizace podle ustanovení § 166
odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

7) Žádost Město Znojmo –příspěvek obcí do ORP Znojmo pro rok 2019- jedná se o částku dle
tabulky 37 693,- Kč – příspěvek na terénní sociální služby.
Návrh usnesení č. 14
ZO Břežany schvaluje výši finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma na rok 2019 ve výši
37 693 Kč na spolufinancování terénních sociálních služeb.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

8) Dotace MMR – vyhlásilo výzvu k podání žádosti o dotaci v programu –Podpora obnovy a
rozvoje venkova (117D8210) - DT 117 d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
, MMR dává až 70% z celkové částky . Starostka navrhla zažádat o tuto dotaci na opravu
videoklubu.
Návrh usnesení č. 15
ZO Břežany schvaluje podání žádosti na MMR v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

(117D8210) - DT 117 d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov ,,Stavební úpravy
videoklubu OÚ Břežany „
Hlasování : pro 9

proti

0

zdržel se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

Cenovou nabídku na administraci celého podání včetně výběrového řízení podala firma OPTIMAL
Consulting,s.r.o. zastoupená Ing. Tomášem Šturalou.
Nabízí : podání žádosti 15 000,- , 2% ze získané dotace odměna – zahrnuje celou další administraci
v případě přiznání dotace, 15 000,- výběrové řízení na zhotovitele akce.
Návrh usnesení č. 16
ZO Břežany schvaluje dotační management pro akci ,,Stavební úpravy videoklubu OÚ Břežany „
dle cenové nabídky ze dne 7.1.2019 firmu OPTIMAL Consulting,s.r.o.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.16 bylo schváleno
9) Dotace JMK
a) DP- Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK 2017-2020

žádost se podává od 14.2.-1.3.2019- min.výše 15 000,- max dle programu. Obec by využila na opravu
plovoucího čerpadla, opravu avie, koupi motorové pily a zásahových hadic. Vše v hodnotě do cca
25 000,- Dotace je 50%. Žádat budeme tu minimální výši.
Návrh usnesení č. 17
ZO Břežany schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí JMK 2017-2020 a pověřuje starostku jejím podáním .
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.17 bylo schváleno
b) DP- Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2019- dotační titul č. 1 – Výstavba, obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti , min. výše 25 000,- max. výše 250 000,- Tuto dotaci
bychom zažádali na opravu a obnovu oplocení zahrady a budovy MŠ. ,- Dotace je 50%.
Návrh usnesení č. 18
ZO Břežany schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním programu Podpora rozvoje venkova JMK
pro rok 2019- dotační titul č. 1 – Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.18 bylo schváleno

10) Nadace Partnerství, o.p.s. smlouva o spolupráci – jedná se o obecně prospěšnou
společnost, která podporuje a sama i realizuje programy z oblasti životního prostředí, je
nositelem projektu Moravské vinařské stezky , stará se o trasy stezky pro cyklisty v našem
katastru, informační panely, přispívají k rozvoji turistiky na Jižní Moravě. Navrhují nám
abychom se stali jejich partnery a uzavřeli smlouvu o partnerství, což bude obec stát ročně
5000,- Kč. Návrh smlouvy o partnerství a spolupráci všichni ZO dostali do pošty.
Návrh usnesení č. 19
ZO Břežany schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s ,,Partnerství o.p.s.“ Údolní

33, 602 00 Brno a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.19 bylo schváleno

11) Žádosti různé
a) Žádost M. M- Božice – odstoupení od žádosti k pozemku v lokalitě č. 8962/2, v k.ú.
Břežany u Znojma, z osobních důvodů.
Návrh usnesení č. 20
ZO Břežany bere na vědomí odstoupení M.M od žádosti k pozemku par. č. 8962/2, v k.ú.

Břežany u Znojma, z osobních důvodů.

Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno

b) Zpětvzetí žádosti manželé M – stahují žádost z důvodu výhodnější nabídky (blízko
současného bydliště) na pozemek parc. č. 8961/4 , o výměře 998 m2.
Návrh usnesení č. 21
ZO Břežany bere na vědomí zpětvzetí žádosti manželů M k pozemku par.č. 8961/4 v k.ú. Břežany u
Znojma.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno

c) Žádost R. N.- žádost o změnu parcely ke stavbě rod. domu a to z důvodu značného
zasahování ochranného pásma plynu v již schválené parcele č. 8971/9
Žádá o koupi pozemku parc. č. 8961/4 , o výměře 998 m2 v k.ú. Břežany u Znojma.
Návrh usnesení č. 22
ZO Břežany bere na vědomí odstoupení pana R. N. od koupi pozemku par.č. 8971/9 a současně panu
N. schvaluje prodej pozemku parc. č. 8961/4 , o výměře 998 m2 v k.ú. Břežany u Znojma.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 22 bylo schváleno

d) Žádost M. S – žádá nás o odkoupení části pozemku před jejich garáží cca 10m2, který vždy
,jak přikládá kopií katastrálních map, patřily k jejich pozemku. Po digitalizaci se ukázalo, že to
tak není a ona z důvodu scelení podala žádost o odkup části pozemku par.č. 3698/94.
Návrh usnesení č. 23
ZO Břežany schvaluje záměr k prodeji části pozemku par.č. 3698/94 , ostatní plocha, v k.ú.

Břežany u Znojma
Hlasování : pro 0 proti 4 zdržel se 5
Usnesení č. 23 nebylo schváleno

e) žádost spolek Litobratřické berušky, z.s. – žádají o pronájem haly k pořádání spol. plesu ve
dnech 23.-24. 2. 2019
Návrh usnesení č. 24
ZO Břežany bere na vědomí pronájem haly spolku Litobratřické berušky z.s. a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o výpůjčce haly.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 24bylo schváleno

f) žádost ředitelky školy – přidělení školního asistenta do MŠ(oddělení Hvězdiček – nejmladší
děti –celkový počet 18 dětí z toho 4 děti mladší 3 let) – žádost o financování platu asistenta
ve výši cca 81 000,00Kč.

Návrh usnesení č. 25
ZO Břežany schvaluje financování platu asistenta MŠ na období 2/2019-6/2019 ve výši 81 000,z rozpočtu obce.
Hlasování : pro 1 proti 8

zdržel se 0

Usnesení č. 25 nebylo schváleno

g) žádost TJ Břežany – žádost o finanční dotaci na rok 2019 ve výši 50 000,- Kč na PHM,
opravy sekačky, údržbu a sekání hřiště a tribuny.
Návrh usnesení č26.
ZO Břežany bere na vědomí žádost TJ , zabývat se jí ZO bude po vyúčtování dotace za minulý rok.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 26 bylo schváleno
12) Zpráva Policie ČR za rok 2018- starostka seznámila se zprávou o stavu veřejného pořádku
k územnímu obvodu obce Břežany za rok 2018
Návrh usnesení č. 27
ZO Břežany bere na vědomí Zprávu Policie ČR za rok 2018.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.27 bylo schváleno

13) Elektronická aukce – TI – úvěr
Obec musí vzít úvěr na dofinancování inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu za školkou.
Vzhledem k výši úvěru 7 mil. Kč proběhne výběrové řízení. Firmou OPTIMAL Consulting s.r.o.
byla podána nabídka jak na klasické výběrové řízení, tak na elektronickou aukci. Cenová
nabídka na oba dva druhy provedené práce činí 17 500,00 Kč.
Návrh usnesení č. 28
ZO Břežany schvaluje provedení elektronické aukce na poskytovatele úvěru ve výši 7 mil na
dofinancování TI v lokalitě RD za školkou firmou OPTIMAL Consulting ,s.r.o.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno

14) Různé
a) Směrnice k GDPR – byla zpracována a schválena pověřencem paní Janou Antošovou dne
29.6.2018, seznámeni s ní byli jak zaměstnanci obce, tak ZO Břežany. Nově měli být
seznámeni noví zastupitelé.
Návrh usnesení č. 29
ZO Břežany bere na vědomí Směrnice k GDPR ze dne 29.6.2018

Hlasování : pro 9

proti

0

zdržel se 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno
b) Směrnice o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce
byla zpracována v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 a zákonem č. 586/1992 Sb., jedná se o
benefity pro zaměstnance formou stravenek ve výši 60,- Kč.
Návrh usnesení č. 30
ZO Břežany schvaluje Směrnici o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců obce
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.30 bylo schváleno

c) Záměr k pronájmu přízemí budovy bývalé školy č.p. 3
na Zámek Břežany se obrátil zástupce sociálního podniku MPVP ..máme pro Vás práci, pan
Ing. Marek Juha. Mají zájem navázat spolupráci a zaměstnávat klienty zámku na pracovní
smlouvu, minimální mzdu v poměru s odpracovanými hodinami. Vedení Zámku se obrátilo
s žádostí o poskytnutí prostor pro tyto účely. Jednalo by se o jednu místnost, vytápěnou , se
sociálním zařízením a šatnou. Po předběžném jednání bylo nabídnuto nájemné v rámci cca
1000 až 2000,-Kč a energie/měsíčně. Nájem by byl proveden řádnou nájemní smlouvou.
Návrh usnesení č. 31
ZO Břežany schvaluje záměr k pronájmu části budovy základní školy č.p.3 pro účely spolupráce
sociálního podniku MPVP a zaměstnávání klientů Zámku Břežany.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 31 bylo schváleno

d) vícepráce a méně práce firma COLAS c.z. – TI lokalita pro výstavbu RD.
Firma COLAS CZ. po konzultaci během kontrolního dne sdělila, že je nutné udělat část
dešťové kanalizace z II. etapy výstavby a to z důvodu správné funkčnosti –více práce
337 885,97 Kč, je větší množství ornice než předpokládal pedologický průzkum – vícepráce
512 837,57 Kč, dále prodloužení vodovodu 34 551,60 Kč a splaškové kanalizace 38 236,52 Kč
o 6 m- vyvést kousky sítí na nezpevněnou komunikaci – vjezd do zahrad (možná výstavba
domů v budoucnosti ) - celkem více práce ve výši 923 511,66 Kč, současně méně práce ve výši
766 022,83 Kč .
Další vícepráce nastaly objevením staré původní tříkomorové jímky , kterou bylo nutno nechat
vyvézt, vybourat, zasypat, propojit trubkou do kanalizace- něco zde odtéká – zřejmě původní stará
deš´tová kanalizace - 115 016,55 Kč
Návrh usnesení č. 32
ZO Břežany bere na vědomí vícepráce na stavbě TI v lokalitě RD Břežany v celkové výši 1 038 528,21
Kč a méně práce ve výši 760 022,83 Kč a schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
11.12.2018 a pověřuje starostku obce jeho podpisem.
Hlasování : pro 9 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.32 bylo schváleno

e) vypořádání půjček a dluhů po bývalém jednateli Břežanského vodovodu s.r.o ZO
Břežany pověřuje jednatelku Břežanského vodovodu s.r.o. jednáním s právníkem ve výše uvedené
věci.

15) Diskuze Hody – proběhla schůzka kulturního výboru , kde se řešil dětský den a hody
2019. Další schůzka bude v neděli 17.2.2019
16) Závěr

Opis provedla :

Vyvěšeno dne 8.2.2019

Sejmuto dne :

………………………………………………………………….

