záDis zc 'l'schúzczo BřcžanY.konlnó dnc ó'6.2019od l8.00hod n! obccnímúi|dó
Přiloíríi : J. suĎv.ov' lng' M' MÚilová. McÍ' P. Kolofr4niková. Bc' E, Hmčářové.Mg.
M' KřÁpek' P' Novogd. J' Rachúnek.K' Msjakoví Michal vlček
starcs*a přivitala všechnypřilomné.konsiatovala'Žc schůzebyla ň'dně svo|ána'je Přiloma
nadpolovičnivětšinačle.ůZo' fudížjezo usnášenisbopné'Iníomoválá o lofi' žeáph 2
ninulé schůz€ byl řádně vy!ěšm a ni(do i íěmu nevaesl žádnépřipominIg,
slmstka naEbla ověiovatele áphu 1é1o
schúz€ Pei Hmďiřovou a pea vlčka

zo Břež2nyscbla]uje ovětovatelezápisupei Hmčátovou
a pea vlčka
HlsoÝ'ni : plo 9

proti0

zdrŽelse 0

U'&seníč'l bylo scbválem
st!rcstkasemánih pnlomé s pÚg.m€m ýhúze:
l ) Zpnivao úiníoslizo
2) závěleÓnýúčel
obcc BřeŽány2 rck 20l3
]) Rozpočíové
opalieĎi
č'2/20I9.
ó'3/20I9
4\ošeliťni\nomj
\ DÚtL. |e"rihospodáF|t|
5) Beáplabý převodpozenkuÝ pa*u
6)zádoíi občďé
?) lndividuáloiádost {entrum plo dětskýsluchTmlm s'ro'
8)zádost o podporu MěstoZnojmo
9) w'E'B' pÍojehoýi
z,néi
I l) Diskuze

|2)záýéÍ
Náth na doplrění plo8rmu - bedoplňujese

zo Biež$y shvaluj€ nálrženýpÚgfu a doplňujehox nedoplňuje
Hlsováni: pÍo9

prcti 0

U3nBc.íč'2bylo 8chviléno

zdrřlseo

D-ql!!!r$Za
zstupitclstvosesešlonapncovnisn']acdnc27.5.!l8'00hodi!'Naotoshú2lubyla
pozvána súlajici pani řditcl*'. aby předál6 ďtuálnl infomace o škole'děl*h.
m&rtrÚcich ! čerpáÍjfinmčnichprcslf€dkú. DÁl. na lélo $húZe byl pítom.n pu
FMtiš.k R'šÁvka kt.ď prcj€úl zÁjm v. věci h.l'opolibi sitě v lokolitě RD' Mimo jiné
byly na $húzi pmje<lnólyněk€É My dnešnihoprcslmu' od min'néschúz pmb.hly 2
kontolni dny na sbvbě BhnicIé i.f6h]llut}.
byla pod]ána'id6t o lo|audóci vodovoduo
kÚal'ze
fu ozP. byla pied]áúíavbo pl!Ťovodu.btl přÚat úvé've výŠi7 ni|'na
|.chíickou infEstltjkurt] . byly Př.dÁny ťs|€dky monno.ingua čiščnikmaliZč.i Šoky
ňmou vÁs znojmo' Byly oaám.ny výsl.dky podÚý.h doBi. Óebyly nán schviloy
dolac. z ,MK m hAiěe a M optaeni MŠa z MMR na te.hniclou iíh4ldklm.
Poběhl
jed!óní
kultuni výbo. tvúl' dětskénudni '
s púvnlň abtupc€m Ye věci pohledáÝky
přijati
vodovodu.
byIi
Bř.žÚs}ého
s.rÓ'.
d6lšipÉcovnicina vPP' prc&hla schúzkás lng'
Kuč.říkem ve ýěci chod.itu k bomi škole o s l ng' zÁrubou ve věci připŘly prcj.klové
dokummracen' Íekon9liukcikoteInyv MŠ.súk čelÁne na výsledky do'acl na opdvu
2| Z|rirliní úšclobc. Bř.ž.nr2. rÚl. !{||8
Nówh byl řd.lně iTvěše. a ^ló! Zíupitclúm dn. l 5' 5. 20l9. dl. zátona o obcicb' nikdÓ
je zpnivs o hospod{..oi
k n.mu n.měl ádoé dora4' úi foánitty . souÓd.'li zÁvěEčíéhoúčfu
obc. Bt.'dy a rck20l8 byls \TYčš.no
2l.2' 20l9. *hÝá|..a dne7' ]' 20t9Ún.č' 5'ó
iíÝ.nEizčni pniva a rek 2ol8' keni byl' *hvál.na 7.2'2019unewín č'7'

!r!rfu!!4!ďll

'

zo Bbz.ny $hvaluje zí!ěÉčrýúčel
ob.e Bř.Ž6y a @k 20l 8 bez!ýhÉd'
Hlo$váni: p@9

pÚli ozdrže|*0

Uln.!cnlě.3 by|o s.hví|.no
]l |k''!oř!('ló on!třcní ó' 2/20l1. ó']/20l')

pověieni
slarcíkaobce.nazátladé
zo 2edne29' Il' 2018.usD.č'8'hl6ovÁnim
8.0.
t,ýhvÁlihdne02'05'20l9 Ro č.2/2ol9
v cclko!é!Íšió? ooo.ooKč
nasfuě MÁ DÁTl x
DAL.
J.&!]o * ía ífuě přijmúnájmy.by u MŠ.budov!zŠs nostroft Údajů nájm a rybnil.'
zŠopň{a. oh.€BÍvňi konlu m ředneb . Íáj.ň a oP'lrf PÁrlq dohody'Ěog@ .a

zo Bt.ž!íy b.rc na vědoni Ro č.2n0l9 v cclkovéťši ó7 000'00Kčna sfuě MA DATI x
DAL
HlÚoÝáni : plo 9

proti 0 zdr'el se0

UfiNcÍ| č.4byloschÝÁ|€ n o

sti 3
skrcstka obe. n6záldaděpověhnl zo e dn. 29. 11.2018.u!!. č.E' nlsovÁ!ím 8.G] '
v c.lkovévýšit22500.00Kč
Šchýálila
dne04'06'2019Roč.3/2019
nastleě MA DATI x
.I.dn.lose nastmě přIjmúdolÚ. m volby.nójny búo!. zŠ.b}ly s|užby'vBlky
z lomuná]nlchvol.b a m ímě výdljúvolby do EP' útolyúÝ.ru'splátlo noÝ.hoúvěruKl'
opÉvs údržba
Čov! opatrchictvIdohodyapod.
v celkové
výšil22$0'00 K..aííeě MA DAT!
zo Bt.&ny b€ r € fu ltdoňi Ro č3'2019
HIMvliíi: pm9
Uud.ll

Pmtio

zd.,.|Ýo

a.5 bylo rchvll.ro

j j
{!E!!!!ij!!4!
.t!:!]!ÚÉ:[j
r) sbrestkaíehala ŽpÉ@vat6ovou nlbiďu n' odhornó oš€li.íi stronu v p'Íl
b€zp€číoínlň á Žd6votíÍňr.eň' Byl6 dodánd.fuú nabidka. p.'k a j.d.oto! o&olo
d.ill.bo nři!l. oš.dlni 13 slrohúc.M 27 {0.0'00K! (v..bě DPH) a c.|ý p.řk oko|o
nř rl ďerřeniv.l*ýchvesllých 12íbmú. l27 000'00Kě (vč.t!č
DPH)
zo BřÉžqyshr€|uje p'ovedmiodbom.hooš.Úňi st@mův p'.tu d|ece.ovýchíab.d€t 2e
dí. 25.4'2019ve výŠ.
27 40o.o0. |27 00o'00Kč'íimou P.tď Dobňísl.ý.ETw .€hva].oÝ.
součMě pověfuj.sl.cllo obc. uh@nim č&tly z tfuďy rc2po.luobc. Mrcl2019'
Hle!.áni : pr 9 pÍolio
U3!e.i

Zlrž.|ý0

!.6 bylo *bvaLlo

b) Dodsl€k č.t kc snloul'. t'řilr2ni ..| /2l}|8 - j.dn|i!c o Prdlou2.ní mloÚq Ímě Pd'a
Jiřino veka z T6Énic.kcď É'il ! prcÝód.l p.ác. v obŇnich lšich v lE 20l 8' vál.dm
k ýýbom.3pollpfácia dodržo!,ání
vŠ..hl.ňínÚ n!lŤňl. st!rcslka Mlouw podIouŽilM

přilai č.|/2018
zo BěŽey schvduj€Dod.r.k č.lk. smlouvč
Hl6ovóni:pĎ9

prcÍo

.

zdrl.l!.o

U3úB.iI.' 7 by|o rchv{|.no
.)Přod€ j ni c.n\ diíi k |. ?' 2l||9.dl. oLHj. nllíéÍ!Ýýšit
Qny a dřivi oav.hujc
fulo
1200''Kč/nrs@vé tm.ny Ákát, dlb
looo.' Kč/nl suovékn€ny lislnalélrŤdéoíltni ÚíM' javof})
700,.Kďml sÚovékneny listnaté
osbrni (olšc.topo|y'vlby)

DopÓa.ň' cenJplotulohu lom| ]c']B.

od l200 kc Í'

ku|atinÚolše]c.]B.od 1200Kč/m,
- tc' lB-od Ia00KČn]
ku|ornujsM
kulatinu
at& ]c.]B.od

l600Kě/mr

zoBřežfryshva|ujcPfudejnicenydiiliodl'7.!0IgpÍotěŽbu2LBcobecnilesyBřeŽany
n&ledohě : ] 2oo.. K.hl sulovékmenyÁtál. dub . l ooo' Kč/ml sulovékmdy lhbalé tv'dé
oslolni (jóan' ja!Óry)l 700.. Kč/nr surovéknrenylishalé ostolĎí(o|še'rcpoly. vrby).
Doporuč€ n ác€ n aprck!|dliňulopol ]c.]B. od l200Kč/ml.kulalin!o|šc3c.3B.od l200
Kvml' kularinujsm - 3c. 3B od l4oo Kó/frJ .l.ulatiíualát ]c.]B-od Ió00 Kč/m]
H|6ováni: prc
Usl6€ l i

Pm|i zd.Žel se

č.8 !€ b y|o h|ÚoÝlno ' budou'jill.'y clt

!2!l!bq!J!!ll]!!zsr$!r

v okoli

D4llrr

\ !d|\u a.eonoloLzbý\ópoíednl |ouse\po/emku'|'kD Fn)n| !cspróýesPt Po
dohoděse sPÚ nám. možíosrpoádat o bezúpllmý pl.vod poamku pď č'3699/22,o
výměře 5? m2. ostltni pl@ha . v k'ú' Břežďy u znojna'
zo Bi€Žay schva|uj. podini ádosti Ía sPÚ o b.zúplab). pl€rod pozlnku pď' č':]699/22.
o \iměie '7 m2. osllhi p|ochav k'ú'BŘŽany ! znojna . do frajelku obcc a povčfuje
$Úos&u obcepodánjmádoíiapodpisem smlouvy'
Hl6ovÁni : prc 9
U!n.!€ ! iš.9

PrÚ 0 zddel se 0

by|o s.hvl|eno

í,)Žndnstiobó!n.
!) ']ídos'J' B. - podlouŽ.ninďniho kIiduz dů\'od'mdiméos|avydíc 8' ó' 20l9
Ntvrh usrBcnll.l0
prcdlouŽcni
ňočniho
mdinnéos|aÝyd''re8'ó'20l9'
Zo Bř€ á ny schva|uje
kliduz důvodu
HlÚováni:prc9
Uir6crit.

poli 0

zdrŽelse 0

l0 bylo !.htilcro

b)ŽiidoýL.s' 'dá o prcd.jpozenlu parč'l l ]7/l. o vjměĚ 8]4n2. alúrla. Y k'ú'
Bř€funy u znojm'. z.{měrk Ptodeji lonob pozntu byl scnválm na shúzi zo dne l '].2018
Po úslnídohoděstálajlclch uživatelůně| bý porcmek prcdán pÚu J' Š''plodej mu byl
schvá|ennaschůzizoló'5'2018'Potébylv'zvÁ'kpoilq,ttlutiosobníchúdajů'aby

mÓhla bý sepsánakupÓi snlouva' Na to ústrěoaánil, žepozemekbudekupoYatjeho s)n L'
Š''stďo$ka Ďafhla tvotaci ÚÓeseni č.22ze dne ló,5' 2ot3

zo Břežmyrevokuje
unesenič.22 2 dnc16'5' 20|3'
Hlóovánj : pro 9

poti 0 zd.želse 0

U9n.9eííč'lrbyb s.hvÁ|.no
SlmstkanaEhlaprcdejplnuL. S.
zo Břežmyschvalujeprodejpozenkupď' ě' l1]7/l. o Úněře 8j4n2. zanmda.v k' ú'
Bl.Ž&r u Znojha 2 cen! 200,00Kč/lm2. současně
ukládáádaleli uhÉeňispo|ečné
části
k&aliačnípijpojkyve výŠió432.00Kó a vodovod.ípiipojkyve yýši 89ó2'00Kč
spo|ečnosli
Břeánstý vodovod.s' r o' .
HlMváni : pfu 9

pÍoti0 zdrŽel se 0

Usneseíič.l2 bylo schvól.no

pozemkupď'č.8962/l' omá půda.
.)ŽádostA. B'.Nr.lI. žádajio odkoupeni
o ulfičřc
'18óř2' v\'i Bleá\ L7Ú'ňJ'
Prodej lohoto poaňlu by| n! shůzi dne 18' 4' 20] 9 usnesenin Ó' ] 4 schválen p&í v a panu
s' zMikulova.Dneó' 5' 2019bylaíÚoýceobcedoručenooznáneni
o přerušcni
kouÉ
pozmku z dúvoduj ižzátoupméhopÓzenku v |álra!ějšiloka|itě.
zo BřeŽňy bere na vědÓni pieruŠeni
kolpě pozemku par' ó' 89ó2/l . omá púda'o výněie
l536dú.vk'ů'BřežmyuZnojn4pÚem s' aplniv. z Mikulova'
Hlaování : pD 9

p'oti 0

zdrŽcl sc 0

U3n.sení!'l3 by|o schvíleno

zo Břežtryschvaluje
pÓdej porenrku
pa!'ě 8962/l. omápůd&
o výněřel586m2,! t.ú'
Břždy u znojma,a cenu200Kč/ln2' slďíě A. B' a panuM' H' '
Hlsováni : prc 9

Prcli 0

zdržeIse 0

Usn.senlč.14 byloschÝá|€ n o
- R' š'n s. Š'
d) Žídoý Ó rríccnípo7cnúu
podniíek smlou]Yžidajio zpětnýpřodejpozcmku
z důlo{iupředpokládmébo
nedodÉeni
pď' č'3964/l' o q'méře935m2.omá púda.v k ú'Břežfuyu Znojna

pÍá!a'k odkoup€ n ipočnůupal' č'
Zo Biežey schvalljevydei záněfu. d|epředkupniho
89&/t.o ťměře 935m2.omápúda.!k' ú.Bi.žer u zíojúaod s' a R. Š''2accnu200.00
Hlasováni:pÍo9

prclio

zdžel seo

L]snesenič.
15 bylo schválelo
7) l.dividuílni židoÝ - ccnÍu Dro dóiskí slud''I.lnfunl \'r.0' jednáse o sociálni
prc Momvua slezkÓ.tteáje pÓskllovánaunásobcijednonudilětj'
službuRaá péče
plo obdobil. l 3|.l2.2019
zádajio pijspěYek6000.00Kčna s]užby
Zo BieŽanyschvalujefinměnidarnasociá|nislužb}rné péče
na podpofurodindětise
zdnvotDim poýiže! ín či ae!ýhodněn ín. dle ád osti o individuálni dolaci cenha prc dětský
sluchTamlams'Í,o'vcvýši6000.00Kč'
Hl6ováni : prc 9

proti 0

zd'že|se 0

U!íés.íič.16 bylo 3chYdloío

3) Z:i{loýo DodDoru uiýo Z'oilo
\ á Ó b . . á o J e Ť . l . ' ó J ' h U . e c b ' i | ' |p J n J ' ' \ . V ě ' Ú l ' o m j p J n c | o ' ' ; ' d '

.' o

lodporu záměruněsla znojma llbudoval krylý beén ! k. ú'znojno Louka. ve znojnrě' No$.
búé! by úě] íoužn nejenon oEaúm něsla Znojnra. ale i širckéveiejnosli . piedevšin
z celébookresua ledy i občaDú|n
nďiobce' Přcdpokládáse' žekr!ý baun bDdoDvyuživat
.'rhdni ško|yobci v nimci ajišlěni plaveckévýlky vsouladus Ráncoq'n vzdělálacín
prognÍen pÍoz'l|adni ýzděláÝání.

NaÉ-c!!.9!g!l.j.z
zo Bieany vyjadřuje plnou podporu záměru mčsa Znojna vybudovat kryq1 b2én v k' ú'
znoimo-Lolla..e hojmc.
HlMváni ] pÚ 8

plolio

zdrŽe|sel

Usnesenič.l7 bylo s.hválcno

9)\'E.B' Dr0ilklovÍlimčr schůzizo naYŠtivil
lnB' Piikryl.klďý scb]íhi|pnlomné
se
z.něrem vybudovatna kal6tru obce BieŽoy dalŠino!é !člmó clektáňy. záňěI b' se nrěl
týkat] elektr'ren' nabizíobci 200 000.. Kč/roVvTE - Prc obec by to byl Íoční
piijem min'
600 000.. Kč.

sf-

!.o'I-a!Zú
!) Lo*'lil' RD I|: cllpn

n'bidkx sl]N.bíi kú.olí fu Kn| z. s'r'o'

Afupitelstvo opěl projednálalo moŽnostvýsbvby ll e|apylokalily prc výs|avbuRD 2a
podmineknavrženýchslavebni kďceláii KMz. s. i o, Bmo.
zo Břeány schva|Uje
ad]'íívýsúlbyIl' ctapylokalit}proÚsúvbu RD a d5lšispolupráci
se sl.vební kanceláiíKMz. s' !' o' Bmo, d|epřed|oŽeného
ná!Íhu.
Hlasováni : pÍo0

Prcli 9

zdrželsc 0

Usngs€ n ič. 18 neby|oschvá|€ n o
b)opIoc€ n i tls -.enové naĎidk\
vzhle!ď * tonu' žebylaobci amitnuladouce z JMK na !ýměnuoploceniMs a v Íozpočtu
obce byla schválenačástlo l00 000,'Kě , ozfrázovala slaroslka obce oploceni na 3 fáze. a
piedpokladu.
řekpa] a2je nut!éudělalv letošninloce,Jednáse o ěástoplocenipředMs a
o čáýoPlocenizanndy'kleÉsc posunova|o
tvú|iÚstalbč komunikace
do lotahy RD'
stÚostka obc€ vyzvala k zóláni nabidek ] fimy Mařtin Garaj. Dobšice.A+J Ploty Bmo.
Zímečnictvi
TomášFňukalBoŽice' Nejvýhodnější
nabidkupoda|afimapÚá Tomáše
Fňukalaa lo ve v)1ši
ebpa I, 55 |00198K! aelapa2 ve výšj76048'50Kd
&J!!.c!!$!!Íj.l9
zo B iežmy scbvaluje' aby v.íměnuoPloceni Prcvcdla fi ma
Hlosováni : prc 9

proti 0

'|onáše

Fňukala . 6? l 64

zdrŽel se 0

Usneseníč.l9bylo schváleno
cl7úPl\/nrĚnr\ re]ýiikuš(ol pei ředilelkapoáda|ao prcjcdnání
a sch!álcniápisu
Z!ěny v Ejstřiku škol'Týká sc výmŽu mistaposkyovániv2děldváni budovyč'p.3
Nilrh usí€ s cni č.20

Zo Břežfuyschla|uje'
výmazníst! DoskytoYíli
vzdě|ává .6?165 BřGiaíyč.p3u
právnické
osÓbyzdlladni školaa MaleiskáŠko|a'
Břežmy.okes znojno. přispěvko!á
olgÚiace, sesidlenó7I65BieŽey l74.AtoupenéMg'' Jilkouccmálolou. tš' a
po\éruje
redi|e'|L\to|ypodď'ň2'doqio /áp|(hěnl né|.Ú JmK'odbolš|o|'N|'
ŽJlotinovonán']. 60182 Bno
Hlsová.i : pro9

poti ozdiželseo

Usncscníč'2o
by|o schvá|Cno

Str.8

!)..Pi*c!e
. čt!ŤqedkNá! k.aj ''Ma]éElké obce''iffi

jednorómváo n'ji obci' Éú 20 000'' Kč

. zso HNšovÚsl@ k.].nd!ř 'kď na @t 2019
. Podá'y iífumee olrlerlíěpolrl€dévkyBřéž6stývodovo4s.Lo.
.jedná!íohled!ědocházkyákú ll.sfupíě
. info od.dDě pofu]Ci

ntaiplbé přvody aúšmy

{p6va csty lod zŠI'sfuleň- kolm skl.!í

.|,\z6ý|í

oBEcBŘEŽAÍ{Y

103
67165 BřežanY
v'ryěšelo dle 10'6.2019

