Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 5.zasedání v roce 2014

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 28.7.2014

Usnesení č. 60/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, upravuje usnesení č. 34/2014 ze dne 26.5.2014 tak, že nájem se dohodou
smluvních stran ukončuje k 3.7.2014.
Usnesení č. 61/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními § 39 - § 41 zákona o obcích, schvaluje
pronájem bytu v budově Mateřské školy Břestek č.p. 102 paní Věře Kučerové, bytem Břestek
319, na dobu určitou za měsíční nájemné ve výši 4.000 Kč s platností od 1.srpna 2014 do
31.12.2018.
Usnesení č. 62/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, následující pravidla pro přijímání do DPS Břestek:
1. Do DPS Břestek jako do bytu zvláštního určení lze přijmout pouze osoby, které
pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod III.stupně.
2. Obecní úřad vede evidenci uchazečů o umístění do DPS Břestek, v němž se nachází
tyto údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
3. Z evidence o umístění do DPS lze uchazeče vyřadit jen v případě jeho písemného
souhlasu, v případě jeho úmrtí, nebo v případě, kdy lékařská zpráva nedoporučuje
zařazení uchazeče do objektů se sociální funkcí (např. alkoholismus, nesnášenlivost,
psychické problémy).
4. Jestliže se uvolní ubytovací kapacita v DPS, obecní úřad zveřejní tuto informaci všemi
v obci obvyklými způsoby a umožní zejména občanům obce zařadit se do evidence
uchazečů o DPS. Současně vyzve všechny uchazeče o umístění k podání závazné
žádosti o umístění do DPS Břestek a stanoví lhůtu pro podání žádosti, která musí být
nejméně 14 dnů.
5. Žádost pro umístění do DPS Břestek se podává na předepsaném formuláři vydaném
obecním úřadem.
6. Součástí žádosti musí být potvrzení o aktuálním zdravotním stavu uchazeče vydané
ošetřujícím lékařem a kopie aktuálního důchodového výměru.
7. Součástí žádosti musí být i závazek, že osoba přijatá do DPS ve lhůtě do 3 měsíců od
přijetí do DPS se přihlásí k trvalému pobytu v budově DPS Břestek. Nesplnění
podmínky přihlášení do DPS Břestek může být důvodem zrušení nájemního vztahu.
8. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení uchazeče, že proti jeho osobě není vedeno
žádné exekuční řízení a že nemá obstaven nemovitý majetek zástavní smlouvou.
9. O přijetí do DPS rozhoduje zastupitelstvo obce na nejbližším možném zasedání
zastupitelstva obce ze všech podaných žádostí podle aktuální situace bez ohledu na
pořadí v evidenci uchazečů a na pořadí podaných žádostí.
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10. Jestliže z důvodů na straně uchazeče o umístění do DPS nebude uzavřena nájemní
smlouva ve lhůtě 1 měsíce po schválení v zastupitelstvu obce, může obec Břestek jako
pronajimatel bytu od pronájmu ustoupit.
11. Uchazeč, který je přijat do DPS, uhradí pronajimateli kauci ve výši 4.000 Kč do 30
dnů od nabytí účinnosti nájemní smlouvy, která bude zúčtována při závěrečném
vyúčtování.
V plném rozsahu se ruší usnesení č. 42/2007 ze dne 29.6.2007, jímž byla přijata pravidla pro
výběr nájemníků DPS a podmínky pro přijetí nájemníků.
Usnesení č. 63/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje odprodej VARI systému inv. č. 12036 včetně návěsu inv. č. 10037 panu
Michalu Dohodilovi, bytem Břestek 216, za cenu ve výši 4.000 Kč.
Usnesení č. 64/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 102 odst. 2) písm. q) a § 102 odst 4) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku své příspěvkové organizace Mateřská škola Břestek, okres Uherské
Hradiště, se sídlem Břestek 102, IČO: 750 20 629, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2013.
Usnesení č. 65/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje firmu SEADD, s.r.o., IČ: 494 35 558, se sídlem Prvního Pluku 621/8a,
Praha 8, k vypracování všech zbývajících stupňů projektové žádosti na akci: „Návrh tůní a
mokřadů – interakční prvek v p.t. Hlúšek k.ú. Břestek“ podle projektové dokumentace
vypracované Ing. Tomášem Horkým za celkovou cenu 70.180 Kč s DPH, která sestává z ceny
42.350 Kč za provedení výběrového řízení na zhotovitele díla a z částky 27.830 Kč za
administraci projektu podle předložené cenové nabídky. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH
v aktuální výši 21 %. Při splnění finančních podmínek a při dodržení rozsahu prací
specifikovaných v předložené nabídce zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu k podpisu
příslušných smluv s firmou SEADD a ukládá starostovi obce předložit příslušnou
rozpočtovou změnu pro rok 2014 nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 66/2014
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje plnění vyplývající z návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 1030018255/001, která se týká umístění kabelového vedení NN
na pozemcích parc. č. 2968/2 a 2968/3 v k.ú. Osvětimany. Zastupitelstvo obce Břestek
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
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Usnesení č. 67/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, doplňuje podmínky pronájmu severovýchodní části obecní budovy č.p. 300 paní
Anetě Březíkové za účelem provozování masérských služeb, které byly stanoveny usnesením
č. 36/2014 ze dne 26.5.2014 tak, že nájemce má právo plnohodnotně používat sociální
zařízení v přízemí budovy č.p. 300 s tím, že bude hradit veškeré náklady spojené s touto
místností.
Usnesení č. 68/2014
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, neschvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí služby elektronizace hlášení
rozhlasem.
Usnesení č. 69/2014
Zastupitelstvo obce Břestek v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy,
Břestek a ČOV“ bere na vědomí informaci, že místní poplatek za užívání veřejných
prostranství se v souladu s článkem 8 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 3/2011
nebude zhotoviteli stavby firmě IMOS Brno a.s., účtovat a fakturovat.

..............................................
Ing. Robert Jurča
předseda návrhové komise

...........................................
RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce
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Mgr. Bedřich Chromek
místostarosta obce

