
lnformujeme občany, že je zveřejňována upravená verze zápisu z jednání a usnesení
zastupitelstva z důvodů dodrženípřiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobníc[údajů podle
nařízeníEU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).Zápis a usnesenízastupitelstva v úplném
znění je podle § 95 odst. 2zákona o obcích k nahlédnutína obecním úřadě

Zápis z 1. schůzeZO konané dne 10.3 .2022 od 18.00 hod na obecním úřadě
v Břežanech

Přítomni : J. Surovcová,Ing. M. Musilová, J. Rachůnek, Mgr. M. Křápek,. E. Hrnčářová,Bc
Mgr. P. Kolomazníková, Michal Vlček, K. Masjaková

Omluveni : P. Novosad,

Starostka přivítala všechny přítomné, konstatovala, že schize byla řádně svolána, je přítomna
nadpoloviční většina ělenů ZO, tudíž je ZO usnášeníschopné. Infotmovala o tom, že zápis z
minulé schůze byl řádně r,yvěšen a nikdo k němu nevznesl žádné připomínky.

Starostka navrhla ověřovatele zápisutéto schůze pana Rachůnka a panaKřápka

Návrh usnesení č.1

zoBřežanv schvaluje ověřovatele zápisu pana Rachůnka a panakřápka

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.1 bylo schváleno

Starostka seznítmila s programem schůze :

t. O činnostiZO Břežany
2. !nventarizační zpráva za rok 2O2L
3. Účetní závěrka obce Břežany za rok2o2L
4. Účetní závěrka Břežanského vodovodu, s. r. o. za rok2027
5. Rozpočtové opatření LO|2O2L
5. Smlouvy o smlouvě budoucí přípojky kNN
7. Dohody o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacích_ obec pravice
8. Pozemky
9, Výběrová řízení
to, Žádosti
11. Různé
12. Diskuze
L3.Závér

Návrh na doplnění programu : NEDOPLŇUJE HO

Návrh usnesení č.2



ZOBřežany schvaluje program schůze anedoplňuje ho

Hlasováni : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.2 bylo schváIeno

[" () činnosti zastupitclswa tllrce
Od minulé schůze se ZO nesešlo, řešilo se několik záležitostí přes emailovou
komunikaci. Na budově MŠ byla vyměněna jedna střecha. druhá bude vyměněna
v nejbližším termínu. Obě tyto střechy budou hrazeny z pojištění obce. Byla
provedena kompletní prohlídka stromů v parku a na veřejných prostranstvích a
navrženplánbezpečnostních a ochranných řezů, na obecní dvůr byl objednán
betonový plot, kteý nahradí jižrezaý díravý plot stávající, proběhlo nacenění opravy
střechy na OÚ, proběhlo výběrové řízenína firmu, která provede rekonstrukci
videoklubu, byly zaměřeny schody u Šeých a zad,ánapoptávka na projektovou
dokumentaci a rozpoěet na celkovou rekonstrukci, byla zaměŤena zastávka a je
připravena žádost obezúplatný převod pozemku pod zastávkou do majetku obce, do
konce dubna budeještě doplněno vodorovné dopravní znaěení azažádáno o kolaudaci,
byla zapoěatapráce na opravě komunikace u Tvrdoňů, bylo zahžtleno vodoprávní
řízení na prodloužení vodovodu u Sapara. Na JMK byla podána žádost o dotaci na
dofinancování spoluúčasti obce při rekonstrukci MK u Tvrdoňů.
Proběhl audit hospodaření obce Břežany zarok2021, Byly dodány publikace k výročí
obce . Probíhá čištění potoka Břežanka. Proběhla materiální sbírka pro Ukrajinu.

2. Inventarizační zpráva- předseda ínventaizační komise pan Rachůnek seznámil
Přítomné s výsledky inventarizace za rok 2027 se závěrem - nebyly shledány žádné
inv entaizaění r ozdíly .

Návrh č.3

ZO Břežanv schvaluje Inventarizaění zptávu zarok2027

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.3 bylo schváleno

3

Návrh

obce B Za 1.- starostka seznámila přítomné s účetní
závěrkou obce , všechny podklady byly zaslány ZO emailem

č.4

Zo BŤežany schvaluje Účetní závěrkuobec Břežany zarok2021

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno



4 účetnízá Břežanského u" s.r.o . - místostarosta seznámil s účetní
závěrkou Břežanského vodovodu s.r.o. , všechny podklady byly zaslány ZO emailem,

Návrh usnesení č.5

ZO BřeŽanv schvaluje účetní závěrku Břežanského vodovodu, s.r.o. zarok2\2l

Hlasování :pro 8 proti 0 zdržel sě 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Rozpočtové opatření
9] RO Č. 10/2021 - starostka obce na základě pověření zastupitelstva ze dne 14.t2.2o2t,

usn,Č.8, hlasování 7-0-0, schválila dne 1,2.1,.2022 RO č. 1O/2O21v celkové výši
3 405 100,00 KČ na straně Má dáti x Dal. Jednalo se na straně příjmů o daně, nájem
vodovod a ČOV, dotace zeSFŽP, nájmy a služby a na straně výdajů o dotace , nájmy,
služby , opatrovnictví, právní služby, dotace a vyrovnánívpp a jiné,

Návrh usnesení č.ó

Zo BŤeŽany bere na vědomí Ro Č, 10/2021 v celkové výši 3 4O5 1O0,o0 Kč na straně Má dáti x Dal,

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.6 bylo schváleno

D l{() Č. 1/2022 starostka obce na základěpověření zastupitelstvaze dne 14.12.202I,
usn.ě.8, hlasování 7-0-0, schválila dne3.3.2022 RO č. 1/2022v celkové úši 60
900,00 KČ na straně Má dáti x Dal. Jednalo se na straně příjmů o daně, nájem
pozemků, poplat§ zapsa a na straně v}dajů o znal.posudek les, nájmy,
Poradenská sluŽba, platbu DPH, knihovna, silnice ostatní sužby apod.

Návrh usnesení č.7

ZO BřeŽanY bere na vědomí RO č. 112022 v celkové výši 60 900,00 Kč na straně Má dáti x
Dal.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.7 bylo schváleno

6.

a) Přípojka kNN r- smlouva o smlouvě budoucíč. ZN-oolo3 oo6g4o3/oo1-KAEl-jedná se o věcné břemeno za přípojku -,,Břežany-přípojka kNN r;';- 
" --

Pozemku Par,Č, 3698/94, v k.Ú. BřeŽany u Znojma z4 jednorázouou ..* zsoo,oo Kč.

Návrh usnesení č.8

Zo BřeŽanv schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. ZN-o01o3oO69403/oO]_-KAEL, ,,Břežany_přípojka kNN Lukáš Švedjík ,,za jednorázovou cenu 25O0,0O Kč

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0



Usnesení č.8 bylo schváleno

sm lo uva o sm lo uvě budoucí č: ZN-00103 OO7 27 10 / 007-

SERG, Břežany přípojka kNN jedná se o věcné břemeno na pozemek

par.č. 8686, v k.ú. Břežany u Znojma, za jednorázovou cenu 2000,00Kč,

Návrh usnesení č.9

ZO Bíežany schvaluje Smlouva o smlouvě budoucí č: ZN-00103OO7271,0{0O1-SERG, Břežany

přípojka kNN Horáček Bronislav, za jednorázovou cenu 2000,00Kč

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 9 b.vlo schváleno

7, Dohoda o provozně souviseiících vodovodech pro veřeinou potřebu - dohoda mezi obcí

Břežany a obcí Pravice , předmětem této dohody je dodávka pitné vody pro obec Pravice,

vymezenívlastnictvívodovodů, zajištění provozu, podmínky dodávky ,cena za vodu a další
Tato dohoda bude schvalována i na schůzi zo pravice.

Návrh usnesení č.10

ZO BŤežany schvaluje Dohodu o provozně souvisejících vodovodech a kanalizacíchpro
veřejnou potřebu mezi obcí Břežany a obcí Pravice.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.10 bylo schváleno

8. Pozemky
a) převod pod autobusovou zastávkou- autobusová zastávka jižbyla zaměřena dle dohody

mezi obcí a SÚS , bude vytvořen GP, na základě kterého obec požádá o převod pozemků
pod zastávkou do majetku obce .

Návrh usnesení č.11

ZO BÍežany schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod autobusovou
zastávkou u ZŠ do majetku obce a pověřuje starostku jednáním v této záležitosti.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. l l bylo schváleno

b) Žádost prn I - žádá o dokoupení části pozemtu pai.i. 8851, v k. ú. Břežany u
znojma, o výměře 1, ha, z důvodu obnovy viničních tratí na katastru obce. starostka
nechala zPracovat z tohoto dŮvodu znalecký posudek na cenu za Im2 pozemku ,Tržní
cena Činí dle znaleckého posudku č.383/2022, zpracovaného lng. Dušanem Utinkem ph.
D, ze dne 22.2,2022, 23,96 Kč/lm2
Současně p.n r stáhl žádost ze dne 4,t1,.2O21,, na pozemek par. č. 8237, v k,ú.
Břežany u Znojma.

Ná usn č.l2

ZO Břežany schvaluje vydání záméruk prodeji části pozemku par.č. 8851
qfměře dle budoucího GP (žádost 1 ha) v k.ú. B,

o

,za cenu dle znaleckého posudku 23,9 6Kěl 1m2
Ťežany u Znojma, panu

lesní

b) Přípojka kNN



Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.12 bylo schváleno

c) nJabídka pozemku k odkoupení - na obec se obrátil p.n I, který ie vlastníkem

pozemku par. č. 8907, o výměře -polovina I3tO m2, v k, ú. Břežany u Znojma za cenu

589 soo,-Kč, Jedná se o pozemek -pole ,"-směrem k potoku, v územním

plánu vedeno jako zahrada.

Návrh usnesení č.13

ZO BŤežany schvaluje odkoupení pozemku par. č. 8907, o výměře -polovina 1310 m2, v k.ú.

Břežany u Znojma za cenu 589 500,-Kč

Hlasování : pro 0 proti 8 zdržel se 0

Usnesení č.13 nebylo schváleno

d)Žioo'tE-žádáoodkoupeníobecníhopozemku,par.č.8229,vkatastrálním
území Břežany u Znojma . Nežádá o celý pozemek, ale o část, která je oplocená stávajícím

plotem.

Návrh usnesení č. 14

ZO Břežany schvaluje vydánízáměru k prodejičásti pozemku par. č. 8229, zahrada, v k.ú. Břežany u

Znojma , za cenu 1,5,-Kčl'J,m2 p.níI.
Hlasování: pro 8 protiO zdržel se 0

Usneseníč. 14 bylo schváleno

e) Prostranství u rybníka- vzhledem k budoucízměně územníhb plánu obce a zájmového
území pláže a prostranství u rybníka, jednala starostka , I ve věci těchto
pozemků. V současné době na pozemek - část pláž má sepsanou nájemní smlouvu a platí
nájemné statek. Bylo by dobré , dle oplocení pozemek rozdělit a zpřesnit nájemní
smlouvy na skutečné uživatele. Tím bude připraven prostor i pro plánované změny v ÚP.

Návrh usnesení č. 15

ZO Břežany pověřuje starostku v dalším jednání se Statkem Břežany ve věci zpřesnění
zájmového územi v prostranství okolo rybníka .

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno

9" VÝběrová řízení i
a) Vř ,oPrava Videoklubu Břežany - Výzva k podání ňabídek byla zveřejněna na profilu

zadavatele -Vhodné uveřejněnídne 33.2.2022, hlavním kritériem je nejnižší nabídnutá
cena s DPH. Nabídku podaly celkem 3 firmy : DEST Morava s.r,o. z Moravských Budějovic,
VlSPO CZs. r, o, z Hodonína a S-A-S- Stavby spol. s.r,o. ze Znojma. Otevíráníobálek a
vyhodnoceníproběhlo ve středu 2.3,2022, Hodnotící komice vyhodnotila, že nejnižší



nabídku podlala společnost V|SPO CZ. s,r.o., se sídlem Dolní Valy 3940/2,695 01

Hodonín, lČ:26278553,

Návrh usnesení č.16

ZO Břežany schvaluje na základě výsle{ku výběrového řízení,jako zhotovitele stavby

,,Stavební úpravy videoklubu OÚ eřežany" společnost V|SPO CZ. s.r.o., se sídlem Dolní Valy

394Ol2, 695 01 Hodonín, lČ: 26278553,
s nabídkovou cenou 1 660 000 Kč bez DPH,348 600 Kč výše DPH (21%), 2 008 600 Kč s DPH

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.16 bylo schváleno

Nyníje nutné uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou.

Návrh usnesení č.17

ZO Břežany schvaluje smlouvu o dílo k zakázce,,Stavební úpravy videoklubu OÚ Břežany"
s vítězem výběrového řízení, společností V|SPO CZ. s.r.o., se sídlem Dolní Valy 3940/2,695 01

Hodonín, lČ:26278553,
s cenou díla 1 660 OOO Kč bez DPH, 348 600 Kč výše DPH (21%), 2 OO8 600 Kč s DPH a

pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 17 bylo schváleno

b) Cenové nabídky na rekonstrukci střechy na OÚ
Vlivem silných větrŮ v minulých dnech popadalo mnoho starých tašek ze střechy, je to
nebezpeČné pro okolo chodící, ale i pro parkující automobily. V minulostijiž pojišťovna
nechtěla proplatit škodu na skle automobilu padlou taškou, protože střecha je ve špatném
stavu. Proto starostka oslovila firmy, aby podaly cenové nabídky na opravu střechy.
Bylo osloveno celkem 5 firem, na výzvu k předloženícenové nabídky reagovaly 2firmy -
Tomáš Bočáň a Miroslav Soukeník, obě firmy si byly střechu prohlédnout, změřit,dohodnout
se na podmínkách. Jedna firma se omluvila z kapacitních důvodů. 2firmy na výzvu
nereagovaly. Po vyhodnocenípředloŽených nabídek - firma Bočáň nabídka ve výši gg'].974 ,-
KČ bez DPH a firma Soukeník-nabídka vevýši 82244g,- Kč bez DPH, proto navrhla
hodnotící komise , aby rekonstrukci střechy na OÚ provedla firma : Miroslav Soukeník ,

PokrývaČstvÍ, Mackovice 32,67178 Jiřice u Mir. za cenu 822 44g,- Kč bez DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo a zahájením realizace stavby.

Návrh usnesení č.18

ZOBÍeŽany schvaluje provést rekonstrukci střechy na budóvě obecního úřadu a částku
uhradit zíezeíyy rozpočtu obce Břežany na rok 2022.

Hlasování : pro8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č.18 bylo schváleno



Návrh usnesení č.19

ZOBíežany schvaluje, aby rekonstrukcistřechy na OÚ provedla firma : Miroslav Soukeník

, Pokrývačství, Mackovice32,67178 Jiřice u Mir. a pověřuje starostku podpisem smlouvy o

dílo a zahájením realizace stavby.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se P

Usnesení č. 19 bylo schváleno

to. Žádosti
a) Žádost ADRA - žádost o poskytnutí finančního daru pro rok2022

každoročně bylo přispíváno, protožezajíždí k našim klientům do zámku. Starostka

navrhla i letos dát finančnídar ve výši 3 000,- Kč

Návrh usnesení č.20

ZOBřežany schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti ADRA Znojmo, ve výši
3 000,- Kč.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

[Jsnesení č.20 bylo schváleno

- žádají o umístění hnědého kontejneru na bioodpad
k bytovkám č.p. 79 a ďo z důvodu ukládání trál1l a bioodpadů z domácností.
Starostka navrhla, aby tento kontejner sloužil i pro bytovky čp.80.

ZO Břežany schvaluje zakoupení 1 ks hnědého kontejneru k bytovkám čp,79 a 80 z důvodu
ukládání posekané trávy arostlinných zbytků z domácností.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

c) FRYŠAVÁCI z.s. - žádost o udělení povolení pořádat krojované hody v obci

Návrh usnesení č.22

ZOBÍežany schvaluje , aby tradiční krojované hody v Břežanech pořádal spolek FRyšAVÁcl
z.s,

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se I

Usnesení č. 22 bylo schváleno

d) Žádost I - žádá o prodej budovy šrotovníťu a přilehlých pozemků a to z důvodu
nutné opravy této budovy. Budova chátrá, ze střechy při větrném počasí padají staré
tašky a jsou nebezpečné pro kolem jdoucí občany a děti.

Návrh usnesení č.23

bl é,l!t§llsťE

Návrh usnesení č.21



ZO BŤežany schvaluje vydání zitn"Ěru k prodeji budovy šrotovníku a přilehlých pozemků dle
žádosti I a pověřuje starostku zaíízenimznaleckého posudku.

Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 2

Usnesení č. 23 bylo schváleno

ei žáelost I, žádost o koupi části pozemku par. č.1065lI, cca ]-]"3 m2, ostatní
plocha , v k.ú, Břežany u Znojma. Důvodem žádosti dlouhodobé udržování a přístup na

pozemek.

Návrh usnesení č.24

ZO BŤežany schvaluje prodej části pozemku p.č. 106511 paní

Hlasování : pro 0 proti 7 zdrže| se I

Usnesení č.24 nebylo schváleno

f) žádost Zámek Břežany -žádají o poskytnutídřeva na výrobu venkovních truhlíků 4-6 m
dlouhé kmenty s průměrem aspoň 25 cm a dále o možnost vyřezávat akátové nálety
v obecním lese,které posloužíjako kůly na opravu ohrad pro zvířata.

Návrh usnesení č.25

ZO Břežanv schvaluje poskytnutí dřeva na ýrobu venkovních truhlíků 4-6 m dlouhé kmenty
s prŮměrem aspoň 25 cm, v celkovém množství 6m2 a dále o možnost vyíezávat akátové
nálety v obecním lese ( pozemek par.č. 9191 apozemek 9I78lI v k. ú. Břežany lZnojma.) ,
které poslouží jako kůly na opravu ohrad pto zvířata.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se I

Usnesení č. 25 bylo schváleno

gi Žádost Prodloužení nočního klidu - žádost manželů I - prodloužení nočního
klidu dne 23.7.2022 z důvodu rodinné oslavy .

Návrh usnesení č.26

ZO Břežanv schvaluje prodloužení nočního klidu na 23.7 .2022 z důvodu rodinné oslaw
manželůmI
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 7

Usnesení č.26 tlylo x nebylo schváleno

11. Různé

a) Publikace k výroČÍ obce - navýšení ks - starostka emailem komunikovala se zastupiteli o
navýŠeníPoČtŮ publikace před samotným tiskem, protože dotisk by byl finančně
nevýhodný a drahý. Většina zastupitelů se vyjádřila k navýšení, proto starostka
PodePsala dodatky ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 se týkal navýšení původníceny
z dŮvodu zdraŽení cen tiskových materiálů a dodatek č. 2 se týkal navýšení ze5O0 ks na
800 ks. publikace jsou již vytištěny a jsou uloženy na obecním úřadě. v dubnu bude obec
Podávat Žádost o dotaci, ČÍmŽ se sníží náklady na výrobu knihy a současně již bude
známá Částka za Prodejknih občanům. Kniha bude pokřtěna na hodyvsrpnu 2022.



Návrh usnesení č.27

ZO Bíežany bere na vědomí dodatek č. 1 a dodatek č.2ke smlouvě o dílo č.Il2021 ze dne
I.3.202I

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.27 bylo schváleno

Žáctost o dotaci ve výši 70"Á natuto knihu na Ministerstvo kultury ČR musí být
podána do 29.4.2022, starostka již připravuje dokumenty, které se přikládají k žádosti.

Návrh usnesení č. 28

ZOBřežany schvaluje podání žádosti o dotaci v dotačním titulu Ministerstva kultury ČR,ra
podporu regionálních kultumích tradic a sice navydání knihy ,, Fryšava-Břežany 7222-2022 "
k ýročí 800 let založení obce Břežany.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.28 bylo schváleno

b) Poplatek za hrobové místo na hřbitově v Břežanech - je nutné upravit ceny, v současné
době je cena 40 KČ a 80 Kč za tm2/ 10 let. Ceny jsou zastaralé a je nutné aktualizovat.
Navíc se prodluŽuje tlecídoba z1.0 na 12 let, proto je potřeba brát v úvahu idélku nájmu
hrobových míst. Po zjištěnív okolních obcích starostka navrhla, aby cena za každý
zapoČatý metr hrobu, dvojhrobu a urnového hrobu bylo 1_0O0,-Kč/2oletazakaždý
započatý metr hrobky byla cena 15OO,-Kč /2O let.

Návrh usnesení č.29

ZO BŤeŽarry schvaluje naýšení nájemného na hroby a to následovně: zakaždý započatý metr
hrobu , dvojhrobu a urnového hrobu částka LOOO;Kě/2O tet a za každý započatý metr hrobky částka
1500,-Kč l2Olet.

Hlasování : pro 6 proti 0 zďržel se 2

Usnesení č.29 byl.o x nebylo schváIeno

c) Tříkrálová s!Írka v BřeŽanech - proběhla v době od 6.1, do 1,1,1,,2022 v našíobci bylo
vybráno 5 291,,-Kč.

d) ZPtáva Policie ČR za rok 2021 - v roce 2021, bylo na katastru naší obce spácháno 5
trestných činů a 6 přestupků

e) 9be§ni§lad-Qja- starostka ve středu g.3.2022 společně se statikem lng. Jaroslavem
Dvořákem zeZnojma Provedla prohlídku této budovy a bylo zjištěno, že budova staticky
odPovídá budově urČené k demolici, Bude připravena zpráva na základě které bude
požádán stavební úřad o vydání demoličního výměru a souhlasu.

Dětské hřiŠtě-rozŠÍřenídětského hřiště o balanční a lanové prvky. Starostka oslovila firmu
Dětská hřiŠtě Smitka, který zde na místě samém navrhljednotlivé prvky . Starostka zadala
zakreslenÍ- jednoduchá Projekt prvku, který bude nutný pro územnířízenína stavebním
úřadě. projekt zatím nedorazil, projektant je stále nemocný po covidu, proto není

f)



PředloŽen ZO. Starostka předložila obrázkyjednotlivých vybraných a naceněných prvků a
cenovou nabídku .Z Časových důvodŮ apelovala na zastupitele, aby bylo co nejdříve
zaŽádáno na stavební úřad a připraveno výběrové řízení, aby se na další veřejné schůzi
mohlo odsouhlasit a poté realizovat .

Návrh usnesení č. 30

ZO BřeŽany schvaluje rozšíření dětského nriSte o balanční a lanové prvky a pověiuje
starostku jednáním se stavebním úřadem azadánímýběrového řízenína dodavatele těchto
prvků.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno

12. Diskuze

13. Závěr

Vyvěšeno dne : 11".3.2022

Sejmuto dne :

oBEc gŘrŽnNy
67165 Břežany'l03

- fit prvky pro dospělé
- přístřešek na kontejnery u školky soustředit kontejnery na jedno místo
- chodník za školkou (směr k paní Hořínkové z výstavby)
- hledánínových pozemkŮ pro budoucístavebnípozemky v obci -podat žádost o

pozemky v majetku SPÚ
- polnícesty u nové zástavby a jejich údržba

Opis provedla : Jana Surovcová


