Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek konaného dne 16.prosince 2015
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu
Volba návrhové komise
Kontrola usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
6. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Břestek
7. Směrnice obce Břestek o stravování zaměstnanců
8. Rozpočet obce na rok 2016
9. Záměr odprodeje obecního pozemku na stavbu trafostanice
10. Ukončení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných
míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního
plynu a výběr nového dodavatele
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce
12. Nákup podílových listů
13. Dotace na stavbu chodníků při silnici III/4222
14. Finanční dary a dotace z rozpočtu obce
15. Přijetí věcného daru firmy Kovovýroba Hoffmann s.r.o.
16. Změna rozpočtu č. 5/2015
17. Diskuze nad rámec rozpravy
18. Závěr


Bod 1 – Zahájení
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou RNDr. Jindřichem Krušinou
v 17,40 hod. Přítomni zastupitelé: p. Grebeníček, p. Rosůlková, Ing. Prochovník, RNDr.
Krušina, p. Špičák a p. Hrabec. Bylo konstatováno, že zasedání je usnášeníschopné.
Starosta přivítal přítomné. Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce a to v elektronické i
listinné podobě dne 8.12.2015. Vzhledem ke značnému množství materiálů byly
pozvánky rozeslány 10.12.2015 a přílohy 11.12.2015. Jednání zastupitelstva bylo řádně
svoláno.
Řídícím schůze byl navržen RNDr. Krušina – pro hlasovalo 6 zastupitelů, proti 0, zdrželi
se 0 – návrh byl přijat.
Ověření zápisu: zápis z předchozího zasedání ze dne 12.10.2015 byl pořízen
zapisovatelkou dne 14.10.2015, starosta jej ověřil 16.10.2015 a téhož dne byl odeslán
k ověření. Ověřovatelé Špičák a MUDr. Píštěk neměli k zápisu připomínky a zápis byl
podepsán p. Špičákem 21.10.2015 a MUDr. Píšťkem 22.10.2015. Z ostatních členů
zastupitelstva a z řad občanů nebyly vůči zápisu připomínky.
Bylo navrženo hlasování aklamací – pro hlasovalo 6 zastupitelů, proti 0, zdrželi se 0 –
návrh byl přijat. Dále bylo navrženo hlasovat o usnesení po každém bodu jednání. Pro
hlasovalo 6 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0 – návrh byl přijat.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Prochovník a p. Hrabec. Pro hlasovalo 6 členů
zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
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Zapisovatelkou byla navržena Radmila Valentová. Pro hlasovalo 6 členů zastupitelstva,
proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.


Bod 2 – Schválení programu
Bylo navrženo jednat dle navrženého programu. Starosta uvedl, že v bodě 17 předloží ke
schválení dodatek č. 1/2016 ke smlouvě s OTR Uh. Hradiště.
Pro hlasovalo 6 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.



Bod 3 – Volba návrhové komise
Předsedou návrhové komise byl navržen p. Špičák, členové p. Grebeníček a p. Rosůlková.
Pro hlasovalo 6 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.



Bod 4 – Kontrola usnesení z předchozích zasedání zastupitelstva
Kontrolu usnesení z minulého zasedání provedl starosta obce. Kontrola usnesení tvoří
přílohu zápisu. Starosta doporučil revokaci dvou usnesení.
Protože v letošním roce v rámci výzvy OPŽP nešlo žádat o dotaci na kompostéry, bylo
usnesení 90/2015 revokováno tak, že žádost bude po vyhlášení vhodné výzvy podána
v roce 2016. Druhá revokace se týká usnesení č. 95/2015 o poskytnutí půjček z FRB na
připojení některých domácností na kanalizaci. V termínu stanoveném usnesením o půjčku
projevili zájem dva zájemci: p. Bartošek a p. Karasová, oba ústní formou. P. bartošek
vzápětí podal písemnou žádost a žádá půjčku jen na úhradu vlastního podílu za připojení
se na kanalizaci. paní Karasová má vydáno územní rozhodnutí a v současné době má
požádáno o vodoprávní povolení. Žádá o dotaci jak na podíl, tak na připojení. V souladu
s platnými pravidly FRB proto starosta uzavřel smlouvu s Bartoškem na částku 25.422 Kč
a navrhuje se schválení usnesení, které jen upřesňuje výši úvěru. U paní Karasové se
navrhuje schválení půjčky z FRB v maximální výši do 50 tis. Kč na úhradu vlastního
podílu za připojení se ke kanalizaci a na realizaci připojení a to podle schválených
podmínek FRB a příslibem vyřízení do 31.3.2015.
P. Grebeníček se dotázal, zda se bude budovat chodník do Tupes. Starosta uvedl, že se
zpracovává projektová dokumentace. Jednání s Ing. Onderkou proběhlo i dnes. Více
informací podá při projednávání bodu 13 (Dotace na stavbu chodníků při silnici III/4222).
Teď jen zdůrazňuje, že tento projekt bude závislý na udělení souhlasu majitelů pozemků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou zprávu o kontrole usnesení
z minulých zasedání zastupitelstva s tím, že
1. usnesení č. 90/2015 se revokuje tak, že slova „vyhlášené výzvy“ se nahradí slovy
„budoucí vhodné výzvy“ a rok 2015 se nahradí rokem 2016.
2. text usnesení č. 95/2015 se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, poskytnutí následujících
úvěrů:
 panu Jakubu Bartoškovi, bytem Břestek 324, ve výši 25.422 Kč,
 paní Petře Karasové, bytem Břestek 202, ve výši maximálně 50 tis. Kč,
na ekologickou likvidaci odpadních vod z vlastních domů č.p. 324, resp. č.p. 202.
Paní Karasové se úvěr poskytne za předpokladu splnění podmínek stanovených
v pravidlech pro poskytování úvěrů z FRB a obec je vázána příslibem úvěru
nejpozději do 31.3.2015. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kontrolou
požadovaných podkladů a při jejich splnění a doložení zplnomocňuje starostu
k podpisu smlouvy o úvěru.
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Pro hlasovalo 6 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 5 – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Na základě novely zákona o místních poplatcích, která upravuje okruh osob
osvobozených od místního poplatku „za odpad“ a zakazuje vyměření poplatku nezletilým
osobám, je nutné přijmout novou úpravu.
Nové úpravy se využívá i ke stanovení kalkulace ceny místního poplatku za odpad podle
skutečnosti roku 2014 a nejdůležitější změnou je jednorázová splatnost místního poplatku
k termínu do konce září kalendářního roku. Návrh vyhlášky je součástí zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro hlasovalo 6 členů obecního zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 6 – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Břestek
Starosta informoval, že začátkem roku 2015 byla schválena novela zákona č. 250/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V novele je definována dotace (resp.
návratná finanční výpomoc, což je vlastně bezúročná půjčka) z rozpočtu územně
samosprávných celků (ÚSC) a pravidla pro jejich poskytování.
Podle novely zákona je za dotaci považováno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
obce právnické a fyzické osobě na stanovený účel. To prakticky znamená, že každý
účelově poskytnutý příspěvek je dotací. Dotace z rozpočtu ÚSC je buď programová, nebo
individuální. U programových dotací musí být vyhlášen program, v němž ÚSC stanoví
jednoznačná pravidla pro dotační titul. U individuálních dotací se posuzuje doručená
žádost subjektu. U obce Břestek se dosud program nevyhlásil a ani se nepřipravuje jeho
vyhlášení.
Podle novely zákona se o dotaci žádá a žádost musí splňovat zákonem stanovené
povinnosti. Pokud je nesplňuje, nelze dotaci vyplatit, žádající subjekt může být požádán o
doplnění. Žádosti pak posuzuje příslušný orgán obce. U dotace do 50 tis. Kč je to starosta
obce, nad 50 tis. Kč zastupitelstvo. V případě naší obce starosta postupuje rozhodování o
dotacích v každém jednotlivém případě zastupitelstvu. Proti rozhodnutí o (ne)poskytnutí
dotace se nelze odvolat. Jestliže je žádost o dotaci zamítnuta, musí být zamítnutí
zdůvodněno. Jestliže je schváleno, pak musí být se žadatelem sepsána veřejnoprávní
smlouva. Veřejnoprávní smlouvy nad 50 tis. Kč se musí zveřejňovat na elektronické
úřední desce po dobu tří let. Nezveřejněná smlouva neznamená její neplatnost (zatím), ale
je správním deliktem a podléhá sankci ze strany kontrolního orgánu až do výše 1 mil.
Kč!!! Teprve po podpisu veřejnoprávní smlouvy lze dotaci poskytnout.
Dotace pak musí být řádně a v termínu vyúčtována. Nevyúčtované dotace podléhají vratce
do rozpočtu ÚSC a to buď v celé výši, nebo při méně závažném provinění částečně.
Samostatnou otázkou je vymáhání vratek, které zákon neupravuje.
Souběžně s poskytováním dotací existuje institut soukromoprávního jednání a tím je
finanční dar. Ten by se měl poskytovat na základě darovací smlouvy. Za dar se dá označit,
každé poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ÚSC, které není dotací. To znamená,
že darem je poskytnutí finančních prostředků z ÚSC bez specifikace účelu. Za takové lze
považovat i obecnou žádost o finanční prostředky na činnost spolku nebo organizace.
To znamená, že v dikci zákona č. 250/2000 Sb. budou na naší obci posuzovány všechny
žádosti o finanční příspěvek na stanovený účel. K tomu je vhodné schválit pravidla,
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kterými se schvalovací orgán musí řídit. Aby byla stanovena jednoznačná pravidla, aby
finanční prostředky poskytované na činnost spolků a jiných neziskových organizací byly
efektivně poskytnuty a aby se schvalovací orgán nedostal do situace, že obchází zákon,
navrhuje se, aby součástí pravidel byla definice, že každá obecná žádost o finanční
prostředky na činnost od určité hranice se považuje za žádost o dotaci. Návrh pravidel
včetně vzoru žádosti je přílohou tohoto bodu.
Během projednávání tohoto bodu se v 18:15 dostavil místostarosta MgA. Crla. Přítomno 7
členů zastupitelstva.
Ing. Prochovník vznesl dotaz, proč je v čl. 6 odst. 1) hranice 5 tisíc Kč. Navrhl hranici 10
tisíc Kč a doporučil, aby stejná výše byla uvedena také v čl. 1 odst. 4). Starosta
argumentoval tím, že tato částka vychází z běžné praxe a z poskytované výše dotace
v předchozích letech. Naopak má strach, že neprokazování dotace do výše 5 tis. Kč je
příliš vysoké. Zákon byl zaveden právě proto, aby se zbytečně neplýtvalo dotacemi a aby
dotace byly řádně vyúčtovány. Jestliže někdo žádá o dotaci, musí vědět, na co ji použije.
Pan Špičák se domnívá, že hranice by naopak mohla být 2 tisíce Kč. Domnívá se, že 5
tisíc Kč je dostačující. Starosta vyhodnotil návrh Ing. Prochovníka jako pozměňující a
nejprve nechal hlasovat o tomto návrhu - opravit v čl. 1 odst. 4 a v čl. 6 odst. 1 částku na
10 tis. Kč. Pro hlasoval 1 (Prochovník), proti 1 (Hrabec), zdrželi se 5 (Špičák, Krušina,
Crla, Rosůlková, Grebeníček). Návrh nebyl přijat.
Následně se hlasovalo o původním návrhu. Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek
podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanoveními § 10a až 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložená Pravidla pro
poskytování dotací z rozpočtu obce Břestek.
Pro hlasovalo 6 členů zastupitelstva (Hrabec, Špičák, Krušina, Crla, Rosůlková,
Grebeníček), proti 0, zdrželi se 1 (Prochovník). Návrh byl přijat.

 Bod 7 – Směrnice obce Břestek o stravování zaměstnanců

Starosta informoval, že obec Břestek je zaměstnavatelem ve smyslu zákoníku práce. Patří
mezi jednu z mála obcí, která nemá zavedeny žádné benefity pro své zaměstnance.
Obec jako zaměstnavatel by pro uspokojování kulturních, sociálních a společenských
funkcí měla mít zřízen FKSP, měla by přispívat na stravu zaměstnanců, může např.
přispívat na penzijní připojištění apod.. Zaměstnanci obce žádnými podobnými benefity
nedisponují. K nápravě stavu se doporučuje zavést po vzoru okolních obcí alespoň
příspěvek na stravu. Tento příspěvek by měl vliv na rozpočtové výdaje obce, a proto je
zastupitelstvu obce předkládána směrnice pro stravování zaměstnanců. Za zaměstnance se
považují zaměstnanci obce na trvalý zaměstnanecký poměr a členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolnění pro výkon funkce. Finanční dopady nákladů na stravování nejsou
zahrnuty do rozpočtu obce na rok 2016. Pokud bude směrnice schválena, pak je nutné
schválit změnu rozpočtu v následujícím bodu 8. Podle navrženého znění směrnice by se
náklady na stravování týkaly celkem 4 zaměstnanců obce. Při rozsahu cca 250 pracovních
dnů by náklady činily 250 x 4 x 30 = 30.000 Kč.
Starosta upozornil na to, že na cca 6 měsíců v roce obec zaměstnává na VPP pracovníky
evidované na úřadu práce. Je třeba počítat s navýšením na příspěvek na stravné i pro ně.
Směrnice je přílohou zápisu.
Ing. Prochovník navrhl zakoupit stravenky za 70 Kč a přispívat 35,- Kč. Po diskusi se
zastupiteli změnu nepodal.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 236 zákoníku práce č.

-4-

262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložených návrh Směrnice pro
stravování zaměstnanců obce Břestek.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 8 – Rozpočet obce na rok 2016
RNDr. Krušina informoval, že návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce OÚ a to
i v elektronické podobě dne 26.11.2015, tedy více než 15 dnů před projednáním
v zastupitelstvu obce a může být proto zařazen k projednání na dnešním zasedání
zastupitelstva.
Rozpočet obce je koncipován jako deficitní s příjmy 9,665 mil. Kč a výdaji 11,660 mil.
Kč. Deficit činí 1,995 mil. Kč, k čemuž je nutné přičíst splátku jistiny půjčky na
kanalizaci u ČS a.s. ve výši 300 tis. Kč, takže celkový deficit podle návrhu rozpočtu obce
na rok 2016 činí 2,295 mil. Kč. Tento deficit bude pokryt z přebytku hospodaření obce
Břestek z minulých let, který v současné době činí cca 9 mil. Kč – přesná čísla budou
známa na konci kalendářního roku k 31.12.2015. Do rozpočtu se promítají předpokládané
příjmy známé ke dni sestavení návrhu rozpočtu (listopad 2015). Tyto příjmy budou
navýšeny o kvalifikovaný odhad příspěvku na státní správu ve výši 147.800 Kč a o
splátku půjčky MRB ve výši 254 tis. Kč na společný projekt na odpady se slovenskou
obcí Uhrovce, která bude splacena až v roce 2016 – viz bod 16 tohoto programu (změna
rozpočtu obce č. 5/2015).
Do výdajů rozpočtu jsou kromě mandatorních výdajů začleněny tyto investice: náklady na
dopravní stavby 3 mil. Kč (především chodník při silnici III/4222 na Hraničkách), náklady
na kanalizaci 600 tis. Kč (napojení dešťové kanalizace u domu č.p. 262 Otrusinovi,
kanalizace na odvedení dešťových vod za domem č.p. 395 Smělíkovi, kanalizace na
Chabaních), realizace prvků dětského hřiště na školním dvoře pro potřeby MŠ ve výši 200
tis. Kč, propagační materiál (výroba DVD a CD) k 875 výročí vzniku obce ve výši 150 tis.
Kč, pořízení krojů a krojových součástí 140 tis. Kč, geometrické zaměření obecních
pozemků 250 tis. Kč, projekty na veřejná prostranství u obchodu a u sekvoje 150 tis. Kč,
nákup pozemků v souvislosti s výstavbou chodníku, tůní a mokřadů 200 tis. Kč. Celkový
rámec vyčleněných prostředků nad rámec mandatorních výdajů tedy činí 4,55 mil. Kč.
Z důvodu přepsání rozpočtu do účtové osnovy jsou u investic uvedeny položky, které
mohou být vzhledem k jinému účetnímu zařazení v rámci příslušného závazného
ukazatele přeúčtovány.
Rozdělení finančních prostředků pro neziskové organizace a spolky bude provedeno podle
došlých žádostí s rozdělením na finanční dary a dotace. Vzhledem k nové rozpočtové
skladbě pro rok 2016 mohou být tyto předpokládané výdaje rozpočtu obce přeúčtovány
(změna položky, případně i kapitoly).
Zatím se v rozpočtu na rok 2016 předpokládá: 18 tis. Kč pro církve a charitu. Pro Hospic
na Sv. Kopečku starosta navrhl 5 tis. Kč a pro Charitu v Uh. Hradišti 3 tisíce Kč.
Sportovní činnost 30 tis. Kč (sportovní klub s oddíly kopané a stolního tenisu a finanční
příspěvek pro reprezentantku Kláru Malíkovou), finanční příspěvky místním spolkům 80
tis. Kč (zde jsou ale zahrnuty i dary stárkům na martinské hody) a pro neziskové cizí
organizace je navrženo max. 10 tis. Kč, které budou rozděleny na základě došlých žádostí.
Návrh rozpočtu FRB je zakomponován do hlavního rozpočtu obce. Protože jde ale o
samostatný dílčí rozpočet, který může disponovat pouze prostředky deponovanými na
tomto účtu, je pro přehlednost specifikován na poslední straně návrhu rozpočtu obce.
Předpokládají se příjmy z půjček ve výši 151 tis. Kč (137 tis. jistina a 14 tis. Kč úrok),
výdaje na poskytnutí půjček ve výši až 578 tis. Kč. Deficit bude pokryt z přebytků na
účtu, neboť ten v prosinci 2015 přesahuje 429 tis. Kč. Bohužel o půjčky není velký zájem,
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takže je reálné, že alokovaná částka téměř 580 tis. Kč nebude ani zdaleka vyčerpána –
letos byly uzavřeny dvě nové smlouvy.
Návrh rozpočtu obce kromě splátek úvěrů nepředpokládá žádné další výdaje v souvislosti
se stavbou kanalizace, i když kanalizace není stále finančně uzavřena. Předpokládejme, že
se tak stane v průběhu letošního roku, a proto je vhodné v průběhu roku 2016 držet
disponibilní zdroje ve výši alespoň 4 mil. Kč.
Starosta navrhl doplnění návrhu rozpočtu na rok 2016: o příjmy ze státního rozpočtu na
výkon státní správy o 147.800 Kč – tato částka je již specifikována na webových
stránkách Zlínského kraje, o vrácenou půjčku Mikroregion Buchlov, která bude vyplacena
až v roce 2016 (254 tis. Kč) a vzhledem ke schválení stravenek pro zaměstnance obce i
výdaje na stravné ve výši 36 tisíc Kč.
Na základě požadavku auditora hospodaření obce pak dále starosta navrhl doplnit do
rozpočtu, že se jedná o rozpočet deficitní. K rozpočtu nikdo neměl další připomínky, takže
se hlasovalo o návrhu rozpočtu s doplněním uvedeným starostou obce:
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navržený rozpočet obce na rok
2016 a v návrhu rozpočtu obce specifikované závazné ukazatele rozpočtu na rok 2016 s
následujícími úpravami (v tis. Kč):
Příjmy:
0
4112 Neinv. dotace ze st. rozpočtu dotační vztah
147,8
3639 5649 Půjčka MRB – dotace na odpady
254
Výdaje:
6171 5499 Stravenky zaměstnanců
36
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 9 – Záměr odprodeje obecního pozemku na stavbu trafostanice
Starosta obce RNDr. Krušina informoval, že se na obec obrátila firma E.ON ČR s.r.o.
s žádostí o odkoupení části pozemku parc. č. 881/3 v k.ú. Břestek na stavbu trafostanice u
fotbalového hřiště. EON hodlá posílit rozvodnou síť v rekreační oblasti a za tímto účelem
hodlá nahradit stávající stožárovou trafostanici novou zděnou. Umístění předpokládá na
obecním pozemku parc. č. 881/3. Proto je zapotřebí nejprve projednat záměr odprodeje.
Jde o pozemek na točně ČSAD u fotbalového hřiště v Břestku. Přibližné umístění a tvar
trafostanice je přílohou pozvánky. Přesné umístění a rozsah odkupu pozemku bude
v případě schválení záměru upřesněn při projednávání podmínek odprodeje. Navrhovaná
část pozemku k odprodeji je součástí plochy autobusové točny. V případě souhlasného
stanoviska ČSAD a.s. Uh. Hradiště, se navrhuje schválit záměr odprodeje. Před samotným
prodejem musí být vytvořen geometrický plán, který bude předložen při projednávání
prodeje.
Ing. Prochovník uvedl, že se tím kolísání proudu nevyřeší. RNDr. Krušina uvedl, že mu
bylo řečeno, že by se kolísání proudu mělo výměnou trafostanic odstranit.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 39 - § 41 zákona o
obcích, schvaluje záměr převodu části obecního pozemku parc. č. 881/3 v k.ú. Břestek na
stavbu trafostanice. Části pozemku na umístění a stavbu trafostanice bude oddělena
příslušným geometrickým plánem tak, aby minimalizovala plochu záboru. Protože
předmětná část pozemku parc. č. 881/3 je součástí točny autobusů veřejné linkové
přepravy bude nezbytnou podmínkou vyjádření souhlasu ČSAD Uh. Hradiště, a.s.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
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Bod 10 – Ukončení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a
odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu a výběr nového
dodavatele
V závěru loňského roku obec zamítla požadavek společnosti Energie pod kontrolou o.p.s
(dále EPK) na změnu smlouvy o správě odběrných míst dodatkem, který by neumožnil
vypovězení smlouvy do konce roku 2019. V červnu Česká televize zveřejnila pořad o
netransparentnosti společnosti a o možnosti vyvádění finančních prostředků do zahraničí.
Na základě tohoto pořadu starosta jednal se zástupci EPK, kteří ho ubezpečili o řádném
fungování společnosti a o skutečnosti, že při všech výhodách nízké ceny energií platí
původní smlouva prakticky s okamžitou výpovědí a doběhem finančního vyúčtování
spotřeby k nejbližšímu možnému termínu.
Začátkem prosince OÚ obdržel zásilku, v níž je dopis, podle něhož EPK zasmluvnila naši
obec od 2.11.2015 k dodávce energií se společnosti Energie Pro s.r.o. na dobu do konce
roku 2019. Téměř současně došla na obec korespondence společnosti Ampér Market a.s.,
který je pro EPK dodavatelem energie a které EPK dluží částku za dodávky elektrické
energie ve výši přes 36 mil. Kč. Součástí korespondence bylo i usnesení Okresního soudu
v Hodoníně o předběžném opatření, které spočívá v zamrazení účtů společnosti EPK
s tím, že je v rozhodnutí soudu uveden 26-ti stránkový seznam klientů, z něhož přes 20
stránek tvoří obce a města.
Toto vyvolalo obrovský pohyb ze strany starostů obcí. Starosta kontaktoval několik
kolegů a také Ing. Knotkovou (EAZK). Na základě jednání navrhuje okamžitý odchod od
společnosti EPK výpovědí smlouvy, kterou připraví EAZK, i když je možné okamžité
vypovězení smlouvy a to bez udání důvodů.
EAZK nabízí provedení výběru vhodného dodavatele energií pro všechny obce kraje,
tudíž i pro naši obec a garantuje, že vybraný dodavatel nebude dražší než EPK.
Doporučuji, aby starosta byl po ukončení smluvního vztahu s EPK zplnomocněn
k uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu s dodavateli, které na
základě výběru provede EAZK.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje okamžité vypovězení Smlouvy o
energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu
elektrické energie a zemního plynu se společností Energie pod kontrolou, o.p.s., IČ:
29283272 v souladu s ustanovením článku VI. smlouvy a zplnomocňuje starostu obce
k podpisu nové smlouvy s dodavateli, kteří budou vybráni na základě posouzení a výběru
Energetickou agenturou Zlínského kraje.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat



Bod 11 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce
Dle sdělení manažerky MRB se přes veškerou snahu nepodařilo docílit úhrady finančních
prostředků z ERDF na projekt „Spoločně sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom“,
OPPS SR-ČR 2007-2013, číslo smlouvy Z2242022004801. Proto žádá o projednání
dodatku ke smlouvě o zápůjčce. Na základě dodatku budou finanční prostředky
z uzavřené půjčky uhrazeny do konce dubna 2016 a starosta navrhuje dodatek č.1 schválit.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Dodatku č. 1 smlouvy
o zápůjčce uzavřené dne 19.8.2015 mezi Obcí Břestek a Mikroregionem Buchlov,
svazkem obcí pro rozvoj cestovního ruchu, jako nositeli projektu „Spoločně sa naučíme
ekologicky nakladať s odpadom“.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
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Bod 12 – Nákup podílových listů
Starosta obce RNDr. Krušina informoval, že v současné době je na účtech obce Břestek
k dispozici částka kolem 9 mil. Kč. Úrok z běžného účtu je prakticky nulový a úrok na
spořicím účtu by za příští rok představoval částku cca 6 tis. Kč.
Bylo by vhodné část finančních prostředků uložit do zajištěných a likviditních cenných
papírů s výhledem na uložení cca 1 rok. Protože obec nakládá s veřejnými prostředky,
mělo by se jednat o relativně bezpečné uložení. Asi nejvhodnější možností je uložení do
podílových listů. Akciové podílové listy jsou rizikové a mohou nést vyšší zisk, ale tako
podstatnou ztrátu. Fondy peněžního trhu mají úrok srovnatelný se spořicím účtem,
zajištěné fondy mají dlouhodobější likviditu. Zbývají snad jen dluhopisové fondy.
V březnu obec investovala 1 mil. Kč do Sporobondu. Bylo to v období poměrně značného
růstu, který hned v dubnu vystřídal pokles a teprve až nyní po půl roce se Sporobond
dostává na hranici nákupu z března nákup v březnu za 2,2670, současná cena 2,2631. To
znamená, že dosud jsme na této investici prodělali cca 6.700 Kč, z čehož 5 tis. Kč tvoří
nákupní poplatek a skutečná ztráta fondu je necelých 1.300 Kč. Dá se předpokládat, že i
přes mírné výkyvy během následujícího období dojde snad ke zhodnocení nákupu.
Starosta se domnívá, že i přes skutečnost, že březnový nákup Sporobondu je dosud
ztrátový, by mohlo zastupitelstvo zvážit další nákup v hodnotě 2 – 4 mil. Kč, pokud by
vstupní poplatek nepřekročil 0,5 % z nákupu. Starosta oslovil také ČSOB s žádostí o
uložení dočasně volných prostředků obce, ale součástí nabídky je mix fondů včetně
akciových, a proto tuto nabídku nepreferuje. Je tedy na místě zvážit možnost nákupu
Sporobondu, výši investice, nebo se rozhodnout, že byť úrok z volných prostředků je
extrémně nízký, je lepší jistota 5-6 tis. Kč na spořicím účtu.
Vzhledem k nejisté prognóze, vzhledem k tomu, že se dá předpokládat minimální růst
dluhopisových fondů, zastupitelstvo po diskuzi doporučilo s nákupem podílových listů
posečkat do některého z dalších jednání zastupitelstva. Proto nebyl předložen žádný návrh
usnesení.



Bod 13 – Dotace na stavbu chodníků při silnici III/4222
RNDr. Krušina informoval, že v letošním roce by se konečně měla realizovat oprava
silnice III/4222 na Hraničkách. Její součástí je část realizovaná obcí a týkající se položení
obrub na obou stranách silnice a výstavba chodníku téměř po celé délce, projektované
náklady stavby 1.646.268 Kč s DPH. Právoplatné stavební povolení je vydáno. Připravují
se kroky k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby.
Obec předpokládala, že bude na tuto stavbu žádat o dotaci v rámci POV Zlínského kraje –
výše dotace činí 50 %, maximálně jeden milion. V současné době je SFDI vyhlášen
národní program poskytnutí dotaci na bezpečnostní opatření v dopravě, kam by patřila i
výstavba chodníků podél silnice III/4222. Zde je dotace až 85 %, ale dotační titul je
složitější a je doporučena konzultace projektu. Při konzultaci se zjišťuje, zda jde o
ověřenou projektovou dokumentaci schválenou ve stavebním řízení ve smyslu stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., vyhláškou MD ČR č. 146/2008 Sb. (včetně příloh 8 a 9), zda
rozsah projektové dokumentace dopravních staveb je zpracován v souladu s platnou
legislativou, normami, technickými předpisy a respektující požadavky na bezbariérové
užívání staveb zejména vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. Žádosti se podávají do
15.1.2015, musí být splněny veškeré podmínky programu. Konzultace již jsou vyčerpány
a SFDI vyhlásil, že již dalším zájemcům konzultace nebude poskytovat. Je otázkou, zda
bez konzultace má smysl se o dotaci ucházet – obec nemá se SFDI žádné zkušenosti.
Nicméně 85 % dotace je mnohem více než 50 % a navíc by se obci otevřeli možnosti pro
získání jiné dotace na dopravní infrastrukturu v obci – asi by neměl být velký problém
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s dokumentací silnice od školy ve směru Pod Bílé bůdy, neboť celá stavba místní
komunikace se bude nacházet na pozemku obce.
Starosta oslovil 3 firmy ke zpracování nabídky na administraci projektu na SFDI. RRA
VM a PROMEA zaslali nabídku – viz příloha, firma SEADD odmítla z důvodu značného
množství práce. Zastupitelstvo musí zvážit podání žádosti na SFDI a případně vybrat
firmu k administraci žádosti. Pokud se zastupitelstvo rozhodne žádost na SFDI nepodat,
pak se bude připravovat žádost na POV Zlínského kraje – ve vlastní režii.
Starosta informoval o jednání, které dnešního dne proběhlo s projektantem Ing. Onderkou.
Společně jednali o parkovišti na Záhumní u bývalého domu čp. 159, také projednávali
vybudování lávky pro pěší přes Zlechovký potok. Projektant upozornil starostu na to, že
v horizontu 3-5 let proběhne celková rekonstrukce stávajícího mostu. Bude se muset
vybudovat dočasný most vedle stávajícího a stávající most bude pravděpodobně úplně
zdemolován a postaven nově. Bylo by vhodnější posečkat s budováním lávky až po této
rekonstrukci. Dále informoval o tom, že se připravuje projekt na chodník směr Tupesy.
Vyzval zastupitele, aby se jednání s vlastníky pozemků zúčastnili a aby podpořili záměr
obce zrealizovat chodníky a cyklostezky.
Starosta doporučil, aby obec podala žádost na SFDI a aby obec tím získala první
zkušenosti na SFDI. Protože je dost pravděpodobné, že první žádost bude neúspěšná,
doporučil vybrat pro zpracování žádosti firmu s minimální cenou za vytvoření projektové
žádosti, a tudíž doporučil firmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, jejíž
náklady za zpracování žádosti jsou 10 tis. Kč bez DPH (12.100 Kč s DPH). Jiný návrh
nezazněl.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti na stavbu chodníku při
silnici III/4222 v rámci projektu „Silnice III/4222: Břestek, stavební objekt SO 102 MK,
sjezdy, chodník“ v rámci vyhlášené výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury a
schvaluje firmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, se sídlem Tř. T. Bati
5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176, k vypracování žádosti o podporu. Současně vyčleňuje
dostatečné finanční prostředky z rozpočtu obce na rok 2016 pro zpracování a administraci
žádosti a na vlastní podíl obce nezbytný k řádnému dokončení stavby.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.


Bod 14 – Finanční dary a dotace z rozpočtu obce
Starosta informoval, že jsou podány čtyři žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu obce na
rok 2016: Kočičí depozitum Flíček z Nedakonic, paní Malíková z Břestku a do jednání
zastupitelstva se zařazují a žádosti došlé v posledních dnech a to od Místní organizace
Svazu tělesně postižených Staré Město a Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje.
Ve všech případech se budou žádosti posuzovat podle přijatých Pravidel pro poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce Břestek.
Žádost z Nedakonic má charakter žádosti o finanční dar, žádost p. Malíkové charakter
dotace. Tak jako v loňském roce starosta doporučil poskytnout finanční dar vhodnějším
příjemcům, než je kočičí depozitum. Proto navrhuje neschválit pro Kočičí depozitum
Flíček žádný finanční dar.
Pokud jde o žádost p. Malíkové, ta neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti,
a proto doporučuje žádost vrátit k doplnění a požádat o dotaci z rozpočtu obce na
předepsaném formuláři. Doplněná žádost bude znovu projednána.
Žádosti Místní organizaci Svazu tělesně postižených z.s., Staré Město, a Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Zlín mají charakter žádosti o finanční dar.
Navrhuje se jako v minulých letech poskytnout oběma institucím finanční dar 1.000 Kč.
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Navíc starosta doporučil relokaci usnesení č.j. 69/2015 o poskytnutí finančního příspěvku
na stavbu sdružené kanalizační přípojky při Chabaňském kopci. Tímto usnesením bylo
ještě před schválením Pravidel schváleno poskytnutí příspěvků na stavbu sdružených
přípojek kanalizace p. Hrabcové, p. Staňovi a p. Horníčkovi. V tomto případě jde tedy o
žádost o dotaci. Protože náklady na stavbu sdružené přípojky byly řádně dokladovány,
navrhuje se upřesnění usnesení č. 69/2015 tak, aby poskytnutí účelové dotace třem
fyzickým osobám bylo v souladu se schválenými Pravidly a aby současně byla přesně
specifikována výše dotace. Doložená výše nákladů představuje částku cca 140 tis. Kč,
tudíž v souladu s usnesením č. 69/2015 dotace může činit až 70 tis. Kč a doporučuje se
schválení dotace ve výši 69 tis. Kč, tj. 23 tis. Kč pro každou z tří fyzických osob.
O jednotlivých návrzích se musí hlasovat zvlášť, a proto předseda návrhové komise
předložil tyto návrhy usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, neposkytnutí žádného finančního daru Kočičímu
depozitu Flíček z Nedakonic.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
b) Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce Břestek, vrácení žádosti o finanční dotaci p. Janě
Malíkové, bytem Břestek 10, k doplnění tak, aby splňovala ustanovení § 10a odst. 3)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
c) Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce Břestek na rok 2016, finanční dar ve výši 1.000
Kč Místní organizaci Svazu tělesně postižených z.s. a Základní organizaci Svazu
postižených civilizačními chorobami z.s., se sídlem Velehradská 1391, 686 03 Staré
Město.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
d) Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přijatými Pravidly pro poskytování
dotací a finančních darů z rozpočtu obce Břestek na rok 2016, finanční dar ve výši 1.000
Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., se sídlem Gahurova 5265, 760
01 Zlín, IČO: 26593823.
Pro hlasovalo 7 členů obecního zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
e) Za Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, na základě schválených Pravidel pro poskytování dotací a
finančních darů z rozpočtu obce Břestek, na základě usnesení zastupitelstva obce Břestek
č. 69/2015 ze dne 15.6.2015 a na základě předloženého vyúčtování stavby sdružené
kanalizační přípojky upřesňuje a schvaluje výši finanční dotace účelově určené pro výše
uvedenou stavbu sdružené kanalizační přípojky z rozpočtu obce na rok 2015 pro
následující fyzické osoby:
 p. Darina Hrabcová, bytem Břestek č.p. 397, dotace ve výši 23 tis. Kč,
 p. Libor Staňa, bytem Břestek č.e. 466, dotace ve výši 23 tis. Kč,
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p. Emil Horníček, bytem Babice č.p. 82, dotace ve výši 23 tis. Kč.

Bod 15 – Přijetí věcného daru firmy Kovovýroba Hoffmann s.r.o.
Starosta informoval, že v rámci dobrých vztahů firma Kovovýroba Hoffman navrhla obci
darování schodiště formou věcného daru ve výši 50 tis. Kč. O tuto částku budou poníženy
náklady na realizaci a montáž schodiště. Dosud jsou uhrazeny bukové schodnice, které
dodala truhlářská firma Maňásek z Tupes. Navrhuje se dar přijmout.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přijetí věcného daru montáže a realizace
schodiště do budovy sportovní haly v Břestku č.e. 509 v hodnotě 50.000 Kč od firmy
Kovovýroba Hoffmann s.r.o., IČ: 253 21 820.
Pro hlasovalo 7 členů zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 16 – Změna rozpočtu obce č. 5/2015
Starosta obce předložil změnu rozpočtu č. 5/2015, která je přílohou zápisu. Všechny
předkládané změny rozpočtu jsou zdůvodněny v příloze a byly podrobně i vysvětleny na
zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.5 rozpočtu obce
na rok 2015.
Pro hlasovalo 7 členů obecního zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.

 Bod 17 – Diskuze
Firma O-T-R Uh. Hradiště předložila na obec návrh dodatku smlouvy o svozu odpadů
z obce. V návrhu smlouvy se oproti předchozímu roku nic nemění, ceny zůstávají stejné,
jen je zapotřebí upřesnit výši počtu osob, od nichž je komunální odpad svážen svozovou
technikou. V loňském roce jsme měli 814 obyvatel (ne od všech je odpad svážen), proto
se doporučuje navýšení počtu osob ze 740 na 750.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou návrh Dodatku č. 1/2016 ke smlouvě
o odvozu, využití a odstranění odpadu na rok 2016 s firmou Odpady-Třídění-Recyklace
a.s., Uh. Hradiště, IČO: 63483980 s tím, že do dodatku bude doplněn počet obyvatel 750.
Pro hlasovalo 7 členů obecního zastupitelstva, proti 0, zdrželi se 0. Návrh byl přijat.
Ing. Prochovník navrhl, aby se umístil na hlavní křižovatky v obci kamery, které by
monitorovaly obec. Je to i z důvodu bezpečnosti, aby v případě potřeby mohly být použity
záznamy Policii ČR. Starosta neměl námitek. A vybídl i všechny ostatní zastupitele, aby
podali konkrétní návrhy. Bylo by dobré, aby Ing. Prochovník přišel s již přesným
návrhem, jak by to mělo fungovat, kolik to bude stát a co je pro to třeba udělat.
RNDr. Krušina uvedl, že je třeba něco udělat s budovou školy na Chabaních. Pan Špičák
uvedl, že v Syrovíně byly vybudovány nové nájemní byty o který je velký zájem.
Doporučil, aby obec budovu rekonstruovala pomocí dotací na nájemní bydlení.
Dále se debata rozvinula o dalších projektech. Starosta uvedl, že je třeba dotáhnout celou
řadu projektů. Prioritou je škola Chabaně, sportovní areál za hřištěm, v současné době se
již zpracovává projekt veřejného prostranství u sekvoje, bude nutné pokročit v úpravě
dalších veřejných prostranství – ve středu obce a bude nutné jednat s vlastníkem pozemku
vedle MŠ panem Struhou o odkoupení, aby se mohlo vybudovat kvalitní hřiště pro
mateřskou školku. Je třeba řešit vodní plochy v katastru obce. Řada ekologických projektů
by se mohla řešit v rámci komplexní pozemkové úpravy. Mimo zájem obce nebudou
projekty v dopravní oblasti: příští rok se bude provádět oprava silnice III/4222 na
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Hraničkách, zpracovávají se projekty na cyklostezky a parkovací plochy. Samostatnou
kapitolou je obecní dům č.p. 300, kde by se mohlo provést zateplení s výměnou oken a
rekonstrukce otopného systému. Kolem domu č.p. 300 proběhla krátká diskuze.
Zastupitelé souhlasili s tím, že je dobré něco s bytovým domem udělat, ale je zde problém
s financováním rekonstrukce. V roce 2020 se budou jednotlivé byty předávat do
vlastnictví jednotlivým nájemníkům a již nyní se na byty pohlíží, jakoby patřily
nájemcům. Při rekonstrukci by se museli jednotliví nájemníci podílet dle daného klíče na
nákladech s rekonstrukcí domu spojených. Problematika investic bude jako červená stuha
probíhat při jednáních zastupitelstva obce v roce 2016.

 Bod 18 – Závěr
Starosta pozval přítomné na vánoční koncert a zpívání u vánočního stromku, které se již
tradičně v obci pořádá a poté ukončil veřejné zasedání zastupitelstva.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:45.
Zápis předala Valentová Radmila dne 18.12.2015.
Podepsáno starostou obce dne: 23.12.2015

RNDr. Jindřich Krušina ..………………..

Podepsáno ověřovatelem zápisu:
Dne: …………

Ing. Štěpán Prochovník

……………………………….

Dne: …………

Milan Hrabec

………………………………….
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