|nÍolmu]eme
občány,
'ěié Žvéiéjňov3na
UpraVená
Vene,ápÉu,jednániaus.eseni
podlé
z.st!p|tektvá!dúvodů
dodrienipiměienoí roěahu zveiejňovaných
osobnichúdajú
(t,V'GopR),záp|sa Ú!nésénl
záíÚpitéLstva
v up ném
nařizeňiEUo ochraněosobňi.húdajú
na obecn|múřadě
znénijepod|e595 od!l,2 Žá|onao obcLchk nahLédnut

zÁni'z.2' *hůz.zo Bř"rrnv.konr..dn. t3.02.2o2ood
|8'o0hod!. oÚ v
!Í9l9!ii!
Přitoíni : J. suovcová lng'M' MusiIová.M8r' P' KolonMikÓvá'. M8I' M' růdP€k.P.
Novo$d' J. Rebrftl. Michálvl.€l . Bc' E. Hmčóřová.
N.pHlom.i : K' MBjaIovó
si'rcíka ptiÝii.l! Ý!6hn' plitonné.loníatov.l', ž. $húa byla řiidně5vo|á!&jc ďitomM
ňadpoloÝični
ýětŠiÍ.
č|€íúzo' ludiŽj. zo Úň4š.ííschopfu.|.|omovoldo lon' ,. áPÉ z
ninuléshúzebyl ř&n. vyv.š.n. nikdo\ í.m! n.r@sl ádn. plipomin|iy'
sr.rcíla navrtlaov.iovat€l. ápBu tto *húzepM Kiáplo a pdi Kolom@ikorou'

zo Břež'nyshv']uj. ov.řov.t.l. ápisu pomK}ípta! paniKo|onailo!!!
pretio
H|evó.i:pĎ8
zdr,clýo
UId.tr|..|

by|oÍbv.|.!o

sl.reŠtktsaám

! Éitomrc s pD8Mm

$hú4 :

1)o čin.o'ti..stupit.|5v.obcé
2) sn|ouvao úvčru
na koupir}bníka
]) Úč.tnIzÁttrkaobcc Bř..Ay a D\ 2019
4) |nv.n&iačÍipirlu u mt 2019
5)Roz!.Ébvé
opolřcíiÓ' Io,o|9
ó) sňlolva o ďizcni věcného
b.!ncn.
8)Růaé
9) Distue

l0) záÝěr
Náfh M doplíěnipbgrmu: ''
N'lvÍhuJ!B.ó| !.2
Zo Bř.ždy rchv.luj. navÉmý pÍo8fu a n.doplňuj. ho.

zóstupitcl9fu se od mi.!|é *húze seš|on. pÍ'(ovni p.ódě' kl.lá E kona|a23 1 2020 v 13 0o hod
na ob..niň úřádě'zde bý' poj.dnáváíy někléíébodytéloÍhů,.,
mimojinépoÉdánihodÓ,
pořádánIvhániobčánkůapod'
PÍoběh|oied.á.i.akíajském
úřáděa nazámkuBř.žaÍ!Y
VéVě.i
opatrcvnictvi, bY|apňjata nová pra.ovni.e na pozici v€reiného opatÍovnila,poběh|a kontro|a.s| na
z5 a MŠBře'anY,vý5|ed€ kkonto|Yby|předbělí.jdě|.nn3pe|rolkou
tekronickY,po up|ynutiIhútY
přijd. !Yřdtéňiá pÍÓtÓkÓ|,kÓnto|y dÓ
n. odvo|ánipÍoti
hodnoc€ n iČš,. íÍanypánlledité|ky,
práce
ploběh|oi.dnánIv€
v ěciprervn|kÓvPP'd e př]dělených
Na
da|ovýchlchlánekobce' úiadě
proíředkúbudeč.rpánltě.hlopÍacÓvnIkůve|miÓňe,éné,
'inančnich
ÚP budesám !'yzývalob.é,
pÍacovnikydosáhnou,
předloži|i
povinné
př||oh'
k|e.éna ly|o
aby
žádostá
dÓ tédobymájlob.e
vyckávat,Vpondé|ip.oběhaudit,,pÍávaoVýígdkUho9podářeniob.ebudeVy!ěšenanaúřednich
pÍo]édnáná
déská.h,
a sťhvá|éna
budéá' na da !iíhú' zo' Na hodvby|yEm uvenya sm|ouvou
ošetlěnyV.čéÍnlkapé|y,íany,
seiy,secuÍliyd!'ba,Toýký'kloj€ pÍodo5pé|éa
děti,je rozjednáno
.ajiltěnlobčerstv€ n imistnímilpo|ky.
Kape|udovesn|c.. ná nedé|níodpo
édné,átím
néňáňe
polvnenou co sÉÝká bélédysdů.hÓd.iby|určen
i.mln - 17.4'2020
VeÝideok|ubu,vdobé
od
'
poeánkY5
pÍo8íamem
15'0ohod,
bodoob?n.Pny!.nioÍúmdoíhránek'

] ) s m | Ú Ú r nÚ ú l ě r un J k o u n jB b o i k !

ňhi blaos|o1!íaccskdspořilc|n(..s'* připň\éýloD\a }-ú\tfuÍa
4'bnika'Jednásc o čású!] nil' Kč.na dest lel' pcťnáúÚoto!áwba .

zo BieŽlnyschvaluje
smlouwo

povčh'jesfuosrku podpisemtélÓ

U$lescnIť.3 by|oschvá|eno

.1)l óltíj 'n ěrka ob.c BicŽ,Dr 2! .ÚIr:0|'
vŠichni@luÍí€lé dostali podH.dt do en.il!. á\ črtablla řádněsh\ álera na tÉji.
N.Írh us.6c!i

č.4

zo Bl€žfut schva]ujeÚč€bi árěrku obc. BřeŽaryZ
UŠnB.níč.4bylo scbválem

4l Inycnt.rizadniDrár! zi rok20l9
zpnívou2 rok 20]9 - výsIed€ k
Mistoslďoslase2náÍi|pňlonnés invenlďizačni
Žjdňéinlenlejzačnio7dily..
invenbriaěnizpdvy zni ..Nebyly7,jišléíy

zo BieŽly schvalujc InvcntaÍizačni
zpřivu z rok 20l 9,
Hlasováni:prc8

proli 0

zddelý0

Usnesenič.5by|os.hv:í|ero

5) Roznoštoróon!tieni .' |0/2ll|9
Na ákladépoYěienizo Břežanyze dne l0'12'20]9.usn'č'9. schválilastmstka obcc
2]'l.2020rczpoÓlovéopatieni
ě'l0/20l9!celkovévýši582200!00Kč
na ýrančMá dáli x
Dal.
Jednab se předevšímna stfuě píjmú. finmce z dmi. přijen z odpádů,dolacc z JKK,
přijmy z pronájmúnebýových prcíol a !a sfuě výdajůpojišlčni,ďuŽby. sociálni a
zdEvolni pojištěni.
oPŘvy ěov.Vo. opalrouicNi, dohody.odpadoléhospodářstvi'

zo Břžmy berenavědomi rozpočtolé
opattenič.I0/20I9
v celkovéýŠi 582200'00Kč na
Hl6ováni: prc 8

proti0

zdÉe|seo

Usňosenl..6 bylo schYá|€ n o
6t shlÚlll

o liilťni Yč.nóhobřen'eno-iednásepřipojkukNN B' l'.zacenul000'00Kč

N{ť.h usn€ s eníč'7

7'o BÉŽmyschváluje
smlouvuoďizenivěcného
bienencč:ZN.ol43]005188]/00l
za € n u
l000'00Kč'
bezDPH
HIMváni : pro8

ploti0

Usnes.ní
č.7 byloschvá|€ n o

!-4!!!r
!) zidoí ř.š'

zdrŽclse0

zádosl o pololeni če.pániÍeze.Ýniholondu čs&u 62 000.00 Kčna nezb'tíé doqbaleni
počilaéolé
uóebnya pokry1ibudovyZŠintemelem
a nákupmičú
a nezbytných
tělovýchouóho úěi.i pro zlŠ'alitněnia obohaceniť!k'Y tě|esnévýcno]'a'
Zo BieŽany sclrvaluječer!ári rczen'niho fondu ! částceó2 000'00 Kč dl€ Žádoíi ř'š.
Hlasováni:pm 7

proti0

zdrželse l

Usn.seíiě. 8 by|oschví|cno
b]iádon LindaBUEiková
prode]pozemku
paÍ,č'
naminU|élchůziíhválilozo
1136/2GahÍada
us|ádečkú)z
dovoduzástaVby
sordinaciPtDD
'zádá zo, abymoha býi kupnllm|ouVa
sep$náná n]anaL s'

Zo BřeŽany schvalujes.psáni Ks na pozemet p&'č' l |]ó/2 o 'íměie 362n2
Hl$ováni : pro3

pmli 0

Tnmdl. na

,drže|se 0

Usn€ s eníč'9 bylo schváleno
(lzádo*T] Biéianv
žádájiÓfinanřnipicpěVek,
darnaúdržbu
!podovniho
areá|uvevýši50'000,00
Xč,řádnépřéd|Ó'i|i
předeš
Vyúčtováni
éhopřkpěVku

zo Biežanyschlalujcposb1nuliimčniho příspě!*uTJ Bieany ve výši50 000'00Kča
pověfujisfuoýku ob.éuhloeninrz FZr9'rozpoělu obcena rok 2020,
Hlasováni:pÍo7

proli 0

zddelý I

Usnesení
č.l0 by|oschvá|cno
d) Ž oí. no7enrť|i
po po.jednáni
s plojek'mleÍpoda|ižádoslo pozemetmnžc|óM' z Rimaiola' zjisti|isina
plynámách.odmink)'prostavbuajebproněpnj e|Ďé'Jednáseopozenekpď,č'397l/9.
v kúBřežanyu zmjma o výměře]079h2 pozem€ k . kdezasanuje
Óchranné
pásmo
vysolotllk! plylru.
!é!!-$!!!!!jlJl
Zo BieŽlry schva|uje
prodejpozéfuku
pa.' č'897]/9.vk' úBřeán' u znojm5o ťněře
]079m2 mÚželůmM. bneD Rýnďo!. za cen! 200.00Kč/ln2
Hlbování : pro 3

prfi 0

U3ncscníč'l1by|o schváldío

zdrželsc 0

finánřni.áíkv 100000'.xi 4c!g!to!!qp!!!!!
al Vvč|eněni
.napracovni
poraděpÍojednáVa|ozo
čáýkUprÓňťm10o000,00
Xčv souvko*i
nutnost\,yč|enit
jé
obec
opato
veřejnéhÓ
opatovnicrvi
a sociá|ni
činnosti'
s Výkonem
pov]nno*i
Ópďrovnika.
V Íozpočtu
obcenebyytYtÓskÚtéčnosti
stÓuiÓ skutečnostinabiha]íÍózné
je
provést'
kkomóonovány,třeba]. v úč€ t nidvl
obce
vyčleněni
l]nanční
čáslk' |00 000..Kčz Ezcna rczpočtu
zo BieŽey schva|ujc
q]konen
a
sociálni
leřejnéhoopatrohictvi
BřcŽany na rok 2020 a lo na úkonyspořné s
HIasovfui : pÍo8

poti o

zdrŽcl se 0

č.|2 bylo schváleno
UsncsonÍ
o výněřc l882 n2' v k'ú'BieŽany u znojml íabi7i xxxx'.
!]-p!44$Iu.]i.!!!4.
pokudbudenit obeczájen' nebudelyhlášeno2 koIoon line aukce'cena zapoz.nekje
37ó400.00Kě'váledenrklomu.žepo?rfoékŽaanujeaŽdocbodnikuubýovkyě'p'79'
ňavrhlaíaÍoslka.
žeby ho obecmělazGtat do svéhovlaslnjclli'

Zo Bležmyschlalujcvydatáměr ke koupipozenku]]l' i ]],r ].o výúěře1882n2.lk,ú'
Biežfuy! ZíÓjna za cenu376400.00Kč od fim!'xxxxxxxo'
Hlasováni: pro 8

ploti 0

zdřel se 0

Usnes.níč.|3 býloschÝál.ío
d navý.eníoočtu
dí0dovo|ené
eměínanciBřežanskéhoVodovodu,
s' Í o'
přéd|oži|á
prÓd|oužénidovo|enév$Ú
starostka
zoVnitřnlpředpis,
ktéďíánÓVÚjé
adusé
práceze20na25dni'DúVodemjá
zákonikem
sjedno.enlpočtu
dnúdovoéné
UoboulpÓ|éčnoíl
Návrh usn€ s eníš.14
zo BřeŽďy schva|Ujc navýšcnidovoloíéam ěsm!Ďcún Bi.anslého lodo vodu.s'.'o' na 25
dnrYroce.
Hlasováni : pÍo3

prli 0

zdťželse 0

Usnesenič.l4 bylo schvá|cno
dl vitániobčankú
Zo naýé poraděpÍo]edna|oobnovenlakce
VÍtánlobčánků'Vítánibude
obnoveno
|etošnim
rokem'vitániprobéhne
najaie2021av'tány
bUdoÚdět]narozenévroce
202o.
Rodiče
paňětni|ista
budoudos|ávát
finančníobn05veVýši
5000,00Kč/1
dítě,
zo BřeŽmy scb!€luje obnoveíi ládice rn|ini obeánknY BÉžmecha sbÓvuje linančni
obnosna každé
nďozcnéditě!e výši5 000.00Kó'
Hlaso!áni:prc 8

proti0

zdÍŽelse 0

Usí6eIí č'l5 b{o sc|N{|eno
j pÉal.ace íccíy veoniky Rajnišot! 2e spolďncti lRK
!r.pc!!cp:É.b!!!!d
Č.stá rcpublik. s'.o' . nabizíspo|upá.i n! lfidčíi odpádú! obci p'1lovým nebojiným
zptrsob.n NeblMváno ' stmslk. zjiŠi E..Rnce a do|Šiinfomlcc '

Hl6oYání:pÉ

PÉi

?r|r.g|so

ss*.ňH.b}lo+Ďé5y|€
prcjekt,kdebvmohv
fl A|€ | iérHannah'
|n!.VvBaza|ová-do|acenavý$dbu
!|rcmů-pled|oži|a
býtírcmyWsaŽeny'
Upozoniánalo, 'evzh|.d.mk|omu'žeobecnenlpá|ceoPH'budemit
nénákady12500,00Kč'
neu.nate

zo Břež'nyshvá]ujc předlÓřný pmj.h t výsadbé
sronú Ý obci Břežaly.
pmtio

HlMÝiní:prs

zdrŽ.lFo

Usn6.ní č.16 b!|o schví.lo
.l dob.. áÚlobusóÉ :áfávká u zš- žádnádotá.. . JMX n.vypisujcodpďídajří dolační
titu|n5
,řheniaúobusďézdávky u 2š.slaoík. č.kánrpbj.ktovoodokum€ n b.iaó,počatc.|óak..
od panaL.oš.Xučelika'
Ro,počer
na..|ou.kťičin|961697,01(čb.zoPH
' N€ t a$vino.
Jmsúa /ájistiin.omJce k pnprdlcŤ! do|!inufinínco\anI

Hr€s+ú9i:Ť€
U5€.iré.+}'ó*+ébylo+|it{|.s
hl p.od|ou'enidobv
no.niho
k|idu-|(|ob.$vý
roí konanýd..15'2' 2o2o.ždajíopÍod|oužení
N&řb Btre.i

č.r7

zo BřeŽan]'schM|ujeprodlo!žÚ. fuČnihotlidu no.kci ahnád}áiskébospoltu' rcobísový
'(ošt. kle.ý se budckoíal l ''2'2020 \ hole'

U'!6mi

é17 by|o ..!Ý.loo

9)-PElse
- v Bléž.íech
bylowbr.no c.lk.m 352100Kě. 5.Uř pltlé dohodnour
.Il!b!!p!E'rbL!4!!9
po
t./lnh
choE.l
l.Í
ká|o
ob.l
ň.jlép.
$!otu
]|nÝ
bl dBkre týkaiicig d|p.dov.ho hospodá.3tvl
cl |.@ni 5r@ú v o.*U - vy'ět|.rc, že9 d.i. n. Ž.l|.d. zn.|.ďého pGudku odbomého
alboň1r posud.l k č€N.ému b!|o W.šen w vý!.í€.

toZéÉI

L-/

vau,(
vyv.š.no&e 14'02.2020

oBEcBnEŽANY

67165Břežanyl0r

