
La 2. schůze ané d .2O22 od hod !mu

v Bře nech

Přítomni : J. Surovcová,Ing. M. Musilová, J. Rachůnek, Mgr. M. Křápek.. E.

Hmčářová,Bc, Michal Vlček, K. Masjaková, P. Novosad

Omluveni : Mgr. P. Kolomazníková

Starostka přivítala všechny přítomné, konstatovala, že schize byla řádně svolána, je Přítomna

nadpolovi3ní většina členů ZO,tudiž je ZO usnášeníschopné. Informovala o tom, Že záPis z

minulé schůze byl řádně vyvěšen a nikdo k němu nevznesl žádné připomínky,

Starostka navrhla ověřovatele zápisu této schůze paní HrnČářovou apaíaNovosada

Návrh usnesení č.1

ZO Břežany schvaluje ověřovatele zápisu paní Hrnčářovou a pana Novosada

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.1 bylo schváleno

Starostka seznámila s programem schůze :

L. O činnosti ZO Břežany
2. Účetní závěrka zŠ a MŠ Břežany za rok2o2l
3. Zprávao výsledku hospodaření obce za rok 2O2í-

4, Závěrečný účet obce Břežany zarok2021
5. Rozpočtové opatření č.2 a č.312022
6. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků od ÚzSvlvt
7, Smlouvy o smlouvě budoucí přípojky kNN Mikeska, Mikesková
8. Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2022-2026
9. Sm|ouva JMK-tvorba digitální tech. mapy
10. Žádosti
11. Pozemky
12. Výběrovářízení
13. Dotace
14. Různé
15. Diskuze
t6.Závér

NávrhnadoplněníprogramU...NEDoPLŇUJE........'.......'

ZO Břežany schvaluje navržený program a nedoplňuje ho.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

OpisvsouladusGDPR



t. o činnostizastupitelstva obce

Zastupitelstvo se od minulé schůze nesešlo. Byla předána komunikace kolem TvrdoňŮ, byla

provedena oprava propadlé komunikace ve výstavbě, byl proveden zdravotní řez stromŮ v parku,

probíhá kolaudační řízeníopravy MK kolem Tvrdoňů, byly zaslány žádostio nacenění nabídek na

rozšířenídětského hřiště a opravu schodiště ke kostelu, proběhlo jednání se zástupcem ředitele Školy

o požadavcích hygieny na vybaveníškolní kuchyně a počty strávníků. Na VPP byla přijata jedna

pracovnice. Každým dnem bude zahájena oprava střechy na budově obecního úřadu, čekalo se jen

na dodání tašky. Ostatní materiálje již uskladněn v místní hasičce. Byla přiznána dotace z JMK na

opravu komunikace- jedná se o spolupodílení na podílu obce na akci oprava MK u Tvrdoňů. V rámci

oslav 800 let obce byly objednány upomínkové předměty se znakem obce a výročím 800let. V neděli
proběhne vítáníobčánků narozených v roce 2O2I, jedna se o 4 děti. S panem Miroslavem Žákem byla

projednána situace ohledně"plynových kotlů v budově č.p. 3 a v tVlŠ. eyl pověřen znalec ve věci
auditu trestního stíhání bývalé sociální pracovnice- opatrovníka. Byl zpracován znalecký posudek na

ocenění budovy šrotovníku, byly zaměřeny všechny potřebné pozemky, na stavebním úřadě je

zažádáno o územní souhlas k rozšíření dětského hřiště. Proběhlo jednání s Poštou Partners a jednání

se společnostíCetin, která výhledově v obci plánuje investici v podobě nadzemního optického kabelu.

Probíhá jednánío rekonstrukci elektroinstalace v bytě u MŠ.

2. Účetní závěrka základní školv a Mateřské školv Břežanv
Paní ředitelka předložila účetní závěrku PO Základní škola a Mateřská škola Břežany .

K 3t.72.2O21 měla PO výnosy ve výši 2 452 977 ,18 Kč a ná klady 2 242 448,70. Hospodá řský

výsledek činí 210 528,48 Kč. Obec poslal v roce 2O2I celkem L 832 g54,00 Kč, schválený
rozpočet byl 1,779 900,00 Kč. Rozdíl se týkal nákladů na covidová nařízení - desinfekce, testy
apod... Spolu s účetními výkazy byly předána i inventarizační zpráva za rok 2a2I a přílohy,

Návrh usnesení č. 3

Zo Břežany schvaluje Účetnízávěrku Základní školy a Mateřské školy Břežany za rok2021,.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.3 bylo schváleno

Paní ředitelkažádá o rozdělení ýsledku hospodaření zarok202l do rezervního fondu.

Návrh us ní ě.4

ZO BřeŽany schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 21O 528,48 Kč do rezervního fondu.

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 
:

Usnesení č.4 bylo schváleno

3. Zpráva o vÝsledku hospodaření obce za rok 2021
Tato zpráva byla vyvěšena na úředních deskách dne 26.4.2022 a sejmut k dnešnímu
dni . Závěr přezkoumání zní :Píi přezkoumání územního celku Obce Břežany nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.



Návrh usnesení č. 5

Zo Břežany schva l uje Zpr áv u o výsled ku hospoda ře n í obce Břeža ny za r ok 2O2L

Hlasování: pro8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

4" ZávěrečnÝ účet obce Břežanv za rok 202tr

Návrh byl lyvěšen od 76.5,2022 naúředních deskách obce a zaslán všem
zastupitelům. Nikdo k němu neměl žádné připomínky.

Návrh usnesení č. 5

ZO Břežany schvaluje Závérečný účet obce Břežany za rok 2021,bez výhrad .

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.6 bylo schváleno

5. Rozpočtová opatření 2,3,4/2022

a) RO č.2|ZOZ2- starostka schválila na základě pověřeníZO dne 1..4.2022 ve výši 167 ].00,00

Kč na straně MÁ dáti x Dal- na straně příjmů se jednalo o přúmy za dřevo, nájemné ,

opatrovnictví, na straně výdajů - platba za plyn, revize a projekt byt MŠ, ORP Znojmo

příspěvek, kontejner na kaly na ČOV.

Návrh usnesení č. 7

ZO Břežany bere na vědomí RO č.2l2O22 , ve výši 167 1O0,0O Kč na straně rUÁ dáti x Oal-

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.7 byIo schvá!eno

b) lto č. 3l2a22- starostka schválila na základě pověřeníZO dne 3.5.2022 ve výši 3 541
4O0,00,0O Kč na straně MÁ dátix Dal- na straně příjmů se jednalo dotace, příjem lesy,

nájmy, na straně výdajů plyn, poradenské služby, DPH a největší položka jsou převody
rozpočtových účtů.

Návrh usnesení č. 8

ZO Břežany bere na vědomí RO č.3/2022 ve výši 3 54]. 400,00,00 Kč na straně tvÁ dáti x oal

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.8 bylo schváIeno

c) l1O Č. 412022- starostka schválila na základě pověřeníZO dne 8.6.2122ve výši 18
500,00 Kč na straně MÁ dáti x Dal- na straně příjmů se jednalo o příjem ze služeb,
opatrovnictvÍ,nájmy, na straně výdajů poradenské služby, bedna na nebezpečný odpad,

Návrh usnesení č. 9

ZO BřeŽany bere na vědomí RO č.412022 ve výši 18 5oo,oo Kč na straně vÁ dáti x oal

Hlasování: pro8 proti 0 zdržel se 0



- Usnesení č.9 bylo schváleno

6. Smlouva o tlezúnlatnénr převodu vlastnického práva k nemovitÝm r,ěcem
s omezuiícími poclminktrmi č. 4l12022
Jedná se o převod pozemků par. č. 460IlI,460114,4602 -ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha. Omezení smlouvou je doba 10 let. V žádosti o bezúplatný převod
bylo uvedeno, že v těchto místech do Stilet od převedení vznikne multifunkční hřiště
a budou zde umístěny wourkautové a fitnes prvky,

Návrh usnesení č. 10

ZO Břežany schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s

omezujícími podmínkami č.4t/2O22Obcí Břežany a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových.

Hlasování: pro 8 proti0

Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

7, Smiouva č,ZN- 00103OO75227/001 smlouvě budoucí ozřízeni věcného břemene-kNtN
Mikésková, Mikéska,
Smlouva je o věcném břemeni za jednorázovou částku 2000,00Kč.

Návrh usnesení č. 11

ZO BřeŽany schvaluje Smlouvu č. ZN- 00103OO75227/OO]. smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene-kNN Mikésková, Mikéska,za jednorázovou cenu 2OO0,- Kč.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno

8" Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2022-2026
Starostka navrhla, aby počet zastupitelů ve volebním období 2022-2026 bylo stejné jako
v tomto volebním období a to počet 9.

Návrh usnesení č. 12

ZO BřeŽany schvaluje aby počet zastupitelů ve volebním období 2022-2026 bylo 9 členů.

Hlasování: pro 8 proti O zdržel se O

Usnesení č.12 bylo schváleno

9) Smlouvv s JMK

al digitální maPa- Smlouva o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické maPY Jihomoravského kraje- cílem JMK je zavedení systému k vytvoření a udržování
digitální technické mapy JMK v aktuálním stavu. Předmětem této smlouvy je závazek obce
poskytnout data DTMO krajijako podklad pro tvorbu DTM JMK

Návrh usnesení č. 13

ZO BřeŽanY schvaluje Smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Jihomoravského kraje a pověřuje starostku jejím podpisem



Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno

b} §mlouva o po§kytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK076615 l22lORR- poskytnutí dotace ve výŠi

I97 000,- Kč na dofinancováníspoluúčastiobce na dotaci z MMR.

Návrh usneseníč.14

Zo Břežany schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoČtu JMK Č. JMK076615lL2/oRR

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.14 bylo schváleno

10.Pozemkv:

a} sdělení spú k pozemkům

Starostka žádala na základě pověřeníZO o vyjádření k možnému převodu pozemků v majetku SPÚ na

obec Břežany,Zadala všechny pozemky v obci, které jsou v majetku SPÚ. Přišlo vyjádření, kde je u
jednotlivých parcel uvedeno, jakým způsobem je možno pozemky získat. Bud'směnou, bezúplatně a
nebo převodem na sousednívlastníky. Starostka navrhla zažádat o všechny pozemky, které zle získat

bezúplatným převodem do majetku obce.

Zastupitelstvo pověřilo starostku žádat o pozemky, které lze žádat bezúplatným převodem a zjisti
cenu úplatného převodu.

Návrh usnesení č. 15

ZO Břežany schvaluje starostku žádat o pozemky, které lze žádat bezúplatným převodem a zjisti
cenu úplatného převodu

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.15 bylo schváleno

b) odkoupení pozemkŮ od Břežanského vodovodu, s. r.o. do majetku obce Záměry k prodeji
pozemkŮ ve vlastnictví BřeŽanského vodovodu, s.r.o. byly vyvěšeny t5.12.2021 do 15.1,2022, jedná
se o pozemky par.Č. 9027, o výměře 246 m2, orná půda , pozemek par.č.5.258/1,,1,L8m2, zahrada za
t5,- Kč/l,m2 a pozemek par.č. 3698/56, o výměře 50 m2, ostatní plocha, za 35,-/tm2.

Návrh usnesení č. 15

ZO BřeŽany schvaluje odkoupení pozemků od Břežanského vodovodu s.r.o. par.č,9027 o výměře
246 m2, orná pŮda , pozemek par.č.5258/1_, o výměře 1,18m2, zahrada za !5,- Kč/InZ a pozemek
Par.Č. 3698/56, o výměře 50 m2, ostatní plocha, za 35,-/tm2 a pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.

Hlasování: pro 8 protiO

Usnesení č. $bvlo schváleno

zdržel se 0



c). odkoupení zahrady p"ní I - záměr byl vyvěšen od I1-.3.2022 doII.4.2O22,

byl zpracován GP č, 620-60612022, dle skutečného vedení plotu chce prní I
odkoupit pozemek par.č.8229, díl c) o výměře 728m2, zahrada v K./ Břežany u Znojma

za 75,0OKčl7m2

Návrh usnesení č. 17

Zo Břežany schvaluje prodej části pozemku par.č. 8229, díl c) o výměře 728m 2, zahrada

v K,/ Břežany u Znojma za 15,0OKč/lm2 paníI a pověřuje starostku podpisem

smlouvy.

Hlasování : pro 6 proti 0 zdržel se 2

Usnesení č. 17 bylo schváleno

d) Prodej -šrotovník - záměr k prodeji šrotovníku a přilehlých pozemků byl vyvěšen od

1,1,.3.2022doIL.4.2O22, nikdo k němu neměl připomínky. Byl zpracován GP a znalecký
posudek . Dle GP vznikly parcely 1065/23 a 1065/24. Přes parcelu1056/23 vede
kanalizačnípřípojka z domu pana J. Strnada. Starostka navrhla tuto parcelu neprodávat,

ale dát ji zájemci do pronájmu.

Znalecký posudek na prodej šrotovníku zpracoval lng. Karel Látal a je ve výši 69 600-

132 500,00 Kč, navrhl nejnižší částku, protože stavba je ve špatném stavu.

Návrh usnesení č. 18

ZO Břežany schvaluje prodej stavby šrotovníku na pozemku par. č. st. 265 o výměře 71, m2, jehož
součástíje stavba bez č.p. za cenu ...69 600,- Kč a pověřuje starostku přípravou a odpisem KS.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.18 bylo schváleno

Pozemek před šrotovníkem - pozemek par.č, 1065/24, ostatní plocha, o výměře 28m2,v k.ú
Břežany u Znojma za cenu 35,00 Kč/lm2

Návrh us č. 19

ZO Břežany schvaluje prodej pozemku par.č. 1065/24, ostatní plocha, o výměře 28m2,v k.ú. Břežany
u Znojma za cenu 35,00 Kč/lm2

Hlasování : pro7 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 19 bylo schváleno

Pozemek za Šrotovníkem - 7065/23 , o výměře 44m2 ,ostatní plocha, starostka navrhla pronajmout .

Cena za pronájem pozemku 2,-Kč/l,m2/1rok,

Návrh usnesení č. 20

ZO BřeŽany schvaluje pronájem pozemku par.č. 1065/23 , o výměře 44m2,ostatní plocha, v k.ú,
Břežany u Znojma panu

Hlasování: pro 8 proti0

Usneseníč. 20 bylo schváleno

zdržel se 0



e) Viniční trať - záměr byl vyvěšen 1,1,.3.2022 do 1']..4.2022, bylo geodeticky zaměřeno,

pozemek par,č, 8851, lesní pozemek, v k.ú. Břežany u Znojma , vznikl pozemek par.Č.

885Il2 o výměře ]. ha. Cena dle znaleckého posudku je 23,96 KčllmZ.

Návrh usnesení č.21

Zo Břežany schvaluje prodej pozemku par. č. 885112,|esnípozemek, v k.ú. BřeŽany u Znojma, o

výměře ]. ha za cenu dle znaleckého posudku je 23,96 Kč/Im2

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno

f) Pronájem pozemku žádost o prodej byla projednána na první schůzi

Zo, paníI souhlasí i s pronájmem části pozemku. Proto starostka navrhla vydat

záměr k pronájmu části pozemku par. č, 1061/7, ostatní plocha, o výměře cca tL3 m2,

v k. ú. Břežany u Znojma.

Návrh usnesení č. 22

ZO Břežany schvaluje vydat záměr k pronájmr

výměře cca 1].3 m2, v k. ú. Břežany u Znojma
u části ku par. č.1061,11,, ostatní plocha, o

za cenu 2,-/Im2

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.22 bylo schváleno

B) Pronájem rybníka Rybářskému spolku, z.s. - po konzultaci s vedením Rybářského spolku
a obcí Břežany navrhla starostka uzavřít nájemní smlouvu na pronájme Břežanského

rybníka, kde bude specifikováno vše důležité pro provoz tohoto Vodního díla, práva a

povinnosti spolku a obce.

Návrh usnesení č. 23

ZO Břežany schvaluje vydání záměru k pronájmu Břežanského rybníka , na pozemku par, č.

parc. č. 4989 o výměře 72898 m2 - vodní plocha, rybník a pozemku parc. č. 1055 o
výměře 8803 m2 - ostatní komunikace, ostatní plocha na níž leží komorový rybníček
(0,03 ha) Rybářskému spolku Břežany

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 23 bylo schváleno

h) žádost r - žádáo odkoupení části pozemku par.č. L}65/I,nacházející se
v jeho zahradě. Zastupitelstvo nechce prodej, pouze pronájem pozemku.

Návrh usnesení č. 24

ZO Břežany schvaluje vydání záměru k pronájmu části pozemku par.č. 1065/1,

Hlasování : pro8 proti O zdržel se 0

Usnesení č. 24 bylo schváleno

Ch)žádost-žádáodokoupeníčástipozemkupar,č.8O49,vk.ú.BřežanyuZnojma,který
navazuje na jeho pozemek 8051. Zastupitelstvo prodiskutovalo žádost a zjistilo se, že by se muselo



žádat o dělení pozemků a vzhledem k tomu, že by nebyly zajištěny vjezdy do okolních pozemkŮ, tak

by to stavební úřad nepovolil.

Návrh usnesení č. 25

ZO Břežany neschvaluje prodej části pozemku par.č. 8049, v k,ú. Břežany u Znojma

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se O

Usnesení č.25 bylo schvá!eno

11.žádosti

a}žádost ředitelka zŠ a MŠ Břežany *žádá o navýšenírozpočtu obce a to na vybaveníjedné třídy

12o ooo Kč a 250 ooo Kč na dovybavení školní kuchyně o konvektomat a větŠÍ hrnce. Celkem tedy

žádá o navýšení rozpočtu o 370 000 Kč.

Návrh usnesení č. 26

Zo Břežany schvaluje navýšení rozpočtu Základníškoly a Mateřské školy Břežany o částku 370 000 Kč

dle žádostiředitelky Mgr. Martinkové ze dne2.6.2022 a pověřuje starostku uhrazením částky

z rezenry rozpočtu na rok 2022.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se O

Usnesení č. 26 bylo schváleno

Propočet energií pro budovy ZŠ a MŠ - paní ředitelka předložila propočet za energie , v rozpočtu
obce je částka na energie 600 000,-, dle propočtu bude paní ředitelka potřebovat 1 316 190,82 Kč-

což činí rozdíl716 190,82 Kč.

Zastupitelstvo bylo seznámeno , shodlo se počkat do dalšíschůze, kde již bude po vyúčtování
elektřiny a bude zřejmé, jaký nedoplatek bude nutný škole zaslat.

Náy+h{5,,1€€€ňíě

Z€€řeranŤ€€hva{r*ie

Usnesení il byle nebyle sehválene

b) Příspěvek na výročí 150 let Trati

Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě žádá o příspěvek 3000,00 Kč na akci - 150 let
Výročítrati, V tento den se počítá se 4 spoji přes naši obec směr Brno,

Návrh usnesení č. 27

ZO Břežany schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 0O0,0O Kč Spolek pro veřejnou dopravu
na jihozápadní Moravě na akci - 150 let Výročí trati.

Hlasování : pro7 proti 0 zdrželse ].

Usnesení č.27 bylo schváleno

c) Linka bezpečí



Každoročně obec přispívá Lince bezpečí na jejich činnost, také letos se obrátili s žádostío finanČní

podporu. Starostka navrhla jako v letech minulých částku 5 000,- Kč.

Návrh usnesení č. 28

Zo Břežany schvaluje finanční dar ve výši 5 000,- Kč Lince bezpečí , z.s., na provoz dětské krizové

linky.

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 3

Usneseníč. 28 bylo schváIeno

d) Žádost - žádost o projednání s názvem Bezpečnost s pitnou vodou, navrhuje

nové místo pro dalšívrt a vodojem s max.kapacitou

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostíi s odpovědí, která bude panu Ii zaslána. Ta bude

popisovat skutečný stav.

e) Filmové natáčení během břežanských hodů- udělení souhlasu s natáčením pro potřeby natáČení

filmu, který bude režírovatTomáš Magnusek. Zábéry by měly posloužit k Břežanské polce pana Josefa

Zeleného, Obec se tírnto nezavazuje k žádnému finančnímu a organizačnímu zatížení.

Návrh usnesení č. 29

Zo Břežany povoluje natáčet na břežanských hodech pro potřeby režiséra Tomáše Magnuska

k Břežanské polce.

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se2

Usnesení č. 29 bylo schváleno

f) Žádostio prodloužení nočního klidu

Žádosti si podali : - rodinná oslava dne ]-0.6., - rodinná oslava 11.6.,

-rodinná oslava 18.6., -rodinná oslava 4.7. a

26,8.2022, TJ Břežany 16.7.2022

Návrh usnesení č. 30

ZO Břežany schvaluje prodloužení nočního klidu z důvodu rodinných oslav -

1,1.6,, 18.6., 4,7. , 26.8
Břežany 1,6.7.2022

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č.30 bylo schváleno

Starostka zpracovala změnovou vyhlášku o nočním klidu.

Návrh usnesení č. 31

ZO BřeŽany schvaluje změnovou OZV č.2/2022, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.I/201,6 o
nočním klidu

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.31 bylo schváleno

- dne 10.6.,

.2022 aTJ



g}Žádo§t Zámek Břežany-vedeníZámku Břežany žádá o finančnípodporu na realizaci divadelního

představenív částce 4 000,- kč na Duhový den ,kteryí se uskuteční26.6.2022.

Návrh usnesení č. 32

Zo Břežany schvaluje poskytnutífinančního daru ve výši 4 000,- Kč na realizaci divadelního

představení pro děti.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č. 32 bylo schváleno

n.}Žáoost oLH - žádá o souhlas se změnou smlouvy na výkon funkce odborného lesního

hospodáře, dodatkem č.3 žádá o navýšení sazby za výkon této činnosti na 44OKč/Ihallrok - roČně

tedy 34 008,00 Kč.

Návrh usnesení č. 33

Zo Břežany schvaluje Navýšení sazby za výkon odborného lesního hospodáře a schvaluje dodatek Č

3 ke smlouvě příkazní ze dne L7.2016

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č.33 bylo schváleno

chl Žádost žádá o pronájem části pozemku par.č. 3698146 o rozloze 3 x 5 m

k využití parkování vozidIa.

Sráv#h{6,|1€€€fiíě

estatní pleeha, v k,LBřežany u Znejma , k využitíparkevánívezidla panu E,

Usnesení ě, byle nebyle sehválene

i) žádost I - žádá o pronájem pozemku par.č, 3698/ 46 o rozloze 3x5m a na
parcele 5273/1, o rozloze 22x1,4 m k využití parkování vozidel vlastníků bytů.

Náv+h{5,ne,9€{qíě

, 3698/ l6 e rezleze 3x5m a na

á]+í

@

zastupitelstvo se dohodlo , že vyvoia spoiečne |ednani vlastniků. bvtů.

j) Žádost wEB větrná energie - žádost zřízenía povolenío věcného břemene na kabelové
vedeník větrným elektrárnám . Návrh 10O,- Kč /Lbm, za přesahy rotorů 75,-Kč/ 7m2
Byly přiloženy seznamy s pozemky, kterých se to bude týkat s výměrami ,

Návrh usnesení č. 34



ZO Břežany schvaluje vznik věcného břemene pro kabelové vedení k větrným elektrárnám za cenu

100,- Kč llbm, za přesahy rotorů 75,-Kč/].m2, firmě WEB Větrná energie s.r.o. Brno.

Hlasování: pro 0 proti 7 zdržel se ]_

Usneseníč. 34 nebylo schváleno

k) žádost I-žádáo kontrolu, popř. pokácení stromu, ktený se nacházív blízkosti

domu za potokem. Starostka osloví odborného arboristu a zjistístav stromu. Podle

zjištění bude postupováno dále

l) žádost - Občané bydlící v těsné blízkosti komunikace na pozemku

par.č.tO61,/1v k.ú. Břežany u Znojma. Zastupitelstvo se domluvilo, že nechá zpracovat
projekt s rozpočtem na tuto komunikaci a také na kousek nedodělané komunikace okolo

sklepů směrem na hřbitov

Sláyřh{s,,q€§€{qíě
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m) žádost -žádá o odprodej částipozemku par.č. 3698146 a to z důvodu
nájezdu na pozemek,

Zastupitelstvo projednalo, panu I bude odpovězeno, aby kontaktovalSúS.
Pronajímat pozemek ani kupovat ho nenípotřeba.

Návrh usnesení ě,

laroslayu Dujsíko

n) žádost žádá o pronájem pozemku par.č, 9353 , o výměře 38 m2 , v k.ú.

Břežany u Znojma za účelem zřízení dvorku a parkování auta
Po zjištění má tento pozemek pronajatý paní Starostka zjistí, zda
pozemek stále užívá, popř, zda bude souhlasit s ukončením nájmu

12. Výběrová řízení

a) Videoklub - oparva videok]ubu - výběrové řízení bylo zrušeno - firma, která vyhrála VŘ si vzala
Čas na seznámenís projektem a později téměř po měsíci naznala, že nepodepíše smlouvu o dílo,
protože nemohou dodržet nabízenou cenu.

Starostka navrhla, abyse do konce roku2O22vyřešil převod pozemku pod tělocvičnou do majetku
obcea vprosincisezažádaloodotacizMMR.Jeto70%odotace,paníVintrovámávšechnypodklady
zpracované z minulého kola.

starostka navrhla vydat záměr k převodu pozemku od TJ Břežany do majetku obce.



Návrh usnesení č. 35

Zo Břežany bere na vědomízrušenívýběrového řízení na akci -Oprava videoklubu Břežany

Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 35 bylo schváleno

Návrh usnesení č. 36

ZO Břežany schvaluje vydání záměru k převodu pozemku , par.č. st.5 ,o výměře 11,!2 m2, v k.Ú.

Břežany u Znojma , od TJ Břežany do majetku obce.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usneseníč. 36 bylo schváleno

b} Nabídkv -Rozšíření dětského hřiště Břežany

Starostka oslovila k podánínabídky celkem 6 firem - a to : OĚrSrÁ tŘtŠrĚ a FITPARKY
FRANTIŠEK SMITí(A, MiloŠ Hýbl -Nife Bohemia S.r.o., ALESTRA s.r,o.,Bonita
Group Service s.r.o. , TEWIKO Systems s.r.o., DEVEKOV s.r.o. Hodnotící kritérium
ze strany obce bylo dodání požadovaných herních prvků * cena .

Nabídky podalo celkem : 5 firem a to oĚTSKÁ rrfuŠrĚ a FITPARKY FRANTIŠEK
SMITKA, ALESTRA s.r.o., Bonita Group Service s.r.o. , TEWIKO Systems s.r.o., a
Nife Bohemia s.r.o.. Kompletní nabídku s požadovanými prvky, certifikací, zemniml
práce dodaly pouze dvě firma. Ostatní firmy nabídly jiné prvky- menší, nebo neuvedli
ceny zamontáže, certifikaci, zemní práce.
Po vyhodnocení nabídek navrhla starostka, aby rozšíření dětského hřiště provedla
firma:
oĚrsrÁ HruŠrĚ a FITPARKY FRANTIŠEK SMITKA, Přívětice 101

33828 Radnice za cenu dle nabídky 513 953,60 Kč s DPH.

Návrh usnesení č. 37

Zo Břežany schvaluje aby rozšíření dětského hřiště provedla firma :

oĚrsxÁ mlŠrĚ a FITPARKY FRANTIŠEK SMITKA, Přívětice 101
33828 Radnice za cenu dle nabídky 513 953,60 Kč s DPH.

Hlasování : pro 8 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 37 bylo schváleno

c) Schody kolem Šerých .-oprava 
. :

Starostka oslovila k podánínabídky celkem 5 firem- Závlahy Dyjákovice spol. s.r.o., Silnice Škrob
s.r.o, DS DUMA s.r.o., Maršalík silnice, Ševčík GROUP a.s.

Své nabídky podaly celkem 3 firmy : Závlahy Dyjákovice spol. s.r.o., DS DUMA s.r.o., Maršalík
silnice.



Po vyhodnocení nabídek starostka navrhla zastupitelstvu schválit jako zhotovitele stavby -

Oprava schodiště -Břežany firmu Závlahy Dyjákovice spol. s.r.o., Dyjákovice 3L3 ,67726
Dyjákovice, s nabídkovou cenou 3425L9,77 Kč Kč s DPH

Návrh usnesení č. 38

ZO Břežany schvaluje provést opravu schodiště Břežany a částku uhradit z reze^ly rozpočtu obce na

rok2022.

Hlasování: pro 8 proti O zdržel se 0

Usneseníč. 38 bylo schváleno

starostka navrhla schválit zhotovitele dle nabídek.

Návrh us ní č. 39

ZO Břežany schvaluje jako zhotovitele stavby -Oprava schodiště -Břežany firmu Závlahy
Dyjákovice spol. s.r.o., Dyjákovice 3!3 ,67126 Dyjákovice, s nabídkovou cenou 342
5t9,77 Kč Kč s DPH

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č. 29 bylo schváleno

13. Dotace

al lROP přístavba školy

lng, Roman Zvěřina pracuje na projektové dokumentaci na rekonstrukci a přístavbu školy. přístavba
by se týkala odborných učeben. předběžná cena v minulém roce činila odhadem 25 milionů korun.
vzhledem k cenám stavebního materiálu bude odhad nyníněkde kolem 40 mil,

Dle informací EUROPROJEKT Dotace bude v červenci vyhlášena dotace z lRop -95% zcelkových
výdajŮ . Přílohou k žádostije Územní rozhodnutí s nabytím právní moci, žádost o vydání stavebního
povolení,

Projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem, podrobný položkový rozpočet,

Starostka oznámila, Že Časově zřejmě nebudeme schopnitermín dodržet. projekt by měl být hotov
někdY koncem Června, ale stavební úřad nedodržuježádné lhůty a předpokládá se, že na tom vše
ztroskotá.

ZastuPitelstvo bYlo seznámeno se stavem projektové dokumentace a s pojrínkami žádosti o dotace
Shodlo se na řádné připravenosti podkladů pro žádost a že žádat by mělo nové zastupitelstvo v roce
2023.

Dále ZO Pověřilo starostku, aby požádala ředitelku školy o předložení záměru jakým způsobem bude
zajiŠtěn ProVoZ Pedagogickými pracovníky pro druhý stupeň v případě otevření druhého stupně.

lttávrblc.rras^^l x_
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b) ,,lnvestiční úvěry Lesnictví"_ vyhlášené Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

(PGRLF)

poskytují úvěr od 100 tisíc do ].0 mil,. na pořízení traktoru a jiného majetku souvisejícího s lesním

hospodářstvím.5o% z celkové výše poskytnutého úvěru je dotace - doba splatnosti Úvěru max 15 let,

Jednalo by se o střednítraktor, lesnickou nástavbu s hákem, radlici, svahový mulČovaČ trávY a

solničku na sypánív zimě. Starostka navrhla, aby o tuto dotaci bylo zažádáno.

Návrh usnesení č. 40

Zo Břežany schvaluje podání žádosti o ,,lnvestiční úvěry Lesnictví"- vyhláŠený PodpŮrným a

garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) a pověřuje starostku podáním Žádosti přes firmu

EUROPROJEK dotace.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č. 40 bylo schváleno

14.Různé

a} kotle -budova č.p. 3

po konzultaci s panem Miroslavem Žákem byla zpracována zpráva o stavu kotelny na budově staré

školy u hřbitova. Škola 1ede nyní na jeden kotel, který ale již nenív dobrém stavu a hrozíže v zimním
obdobívypovíslužbu. Při dnešních čekacích lhůtách na dodáníkotlů musíme být připraveni, Pan Žák
zpracoval plán celkové rekonstrukce a podal nabídku na celkovou rekonstrukci kotelny, Nabídka je ve
výši338 330,00 Kč bez DPH. ZO bylo seznámeno, ale bude dále jednáno ve věci počtu kotlů.

Pronájem budovy bude upraven dodatkem o nájmu

Návrh usnesení č. 41

ZO Břežany schvaluje provedení rekonstrukce kotelny na budově čp. 3 panem Miroslavem Žákem a

schvaluje uhrazení zreze^ry rozpočtu obce na rok2022.

Hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0

Usnesení č. 41 bylo schváIeno

bi pošta partner

Obec navštívil manažer České pošty ve věci provozování pošty partner. Česká pošta nemá dostatek
finanČních prostředkŮ na to, aby mohl dále provozovat jednotlivé pobočky. V budoucnu se tedy může
stát, Že bude naše pobočka uzavřena. Řešením je už nyní uzavří| poŠTA PARTNER - což znamená, že
je poŠta provozována třetí osobou- což by byla obec. Byly by zachovány standartní poštovní služby
v obci .Obec by byla provozovatel, rozhodovala by si o otevření pošty -otevírací hodiny, zaměstnanec
PoŠty by byl zaměstnanec obce , obec by dostávala měsíčnífixníčástku od pošty ve výši cca ].8 000,-
Kč.

ZASTUP|TELsTVo sE DoHoDLo, Žr vruro ScHVíLlTo NENÍAKTUÁLNí,
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č} Putovni kino

Starostka přednesla návrh jestli neobjednat do obce putovní kino, např. na zahájení Prázdnin. Kino bY

proběhlo na místním hřišti ve večerních hodinách, obec by vybrala nějaký film, mŮŽe dát dobrovolné

vstupné , promítacía zvuková složka a dalšítech. záležitosti 75OO,- Kč s DPH, licence dle stářífilmu -

dle výběru 4OO0-12OOO Kč s DPH . Doprava 8,- Kč/1 km .

Návrh usnesení č. 42

Zo Břežany schvaluje objednání putovního kina na začátek prázdnin na pátek 1,.7.2022 a pověřuje

starostku výběrem filmu jak pro děti tak dospělé - komedie nebo pohádka.

Hlasování: pro 3 proti 1 zdržel se 4

Usneseníč.42 nebylo schváleno

15. Diskuze

-kontrola těžebních firem při těžení dřeva

-čištění cest od větví po těžbě

-vyvolat jed ná n í s firmou Sl M EVA-navýšen í nájmu

-upozornit občany zákaz ježdění přes malé hřiště

-natřít branky na malém hřišti a pořídit nové sítě

L5.Závěr

/

Opis provedla :Jana Surovcová W,'*'r/'

oBEc nŘrŽnrvy
67165 Břežany 103

Vyvěšeno dne : 3-0.6.2022

Sejmuto dne:


