Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 4.zasedání v roce 2017, 6.9.2017

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 6.9.2017
Usnesení č. 73/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předloženou zprávu o kontrole usnesení, s tím, že se ruší
usnesení č. 61/2011 o převodu pozemku p.č. 2598/16 o výměře 91 m2 ze SJM Chromkových
do vlastnictví obce.
Usnesení č. 74/2017
Zastupitelstvo obce Břestek po projednání bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu
Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu za rok 2016.
Usnesení č. 75/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený plán inventur na rok 2017.
Usnesení č. 76/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje úhradu poplatku za vklad do katastru u všech smluv, které se
na katastru obce Břestek týkají uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve
prospěch Svazku obcí Čistý Zlechovský potok spočívající:
a) v právu zřízení, uložení a údržby kanalizačního vedení v rozsahu, jak je vymezeno
příslušnými geometrickými plány, které v katastru obce Břestek vymezují ochranné
pásmo kanalizačního vedení v rámci stavby „Odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy,
Břestek a ČOV“
b) v právu vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti se stavebními úpravami, údržbou,
modernizací, opravami a provozováním kanalizačního vedení specifikovaného v bodu
dle písm. a) tohoto usnesení.
Usnesení č. 77/2017
Obec Břestek, jako zřizovatel Mateřské školy Břestek, okres Uherské Hradiště, příspěvková
organizace, se sídlem Břestek 102, IČO: 75 020 629, souhlasí se zapojením do projektů IMAP1
a MAP2, realizovanými městem Uherské Hradiště na území ORP Uherské Hradiště a souhlasí
se svou finanční účastí na spolufinancování 5 % spolupodílu na těchto projektech s tím, že
konkrétní výše spolupodílu připadající na obec Břestek bude propočtena v poměrné výši dle
počtu dětí Mateřské školy Břestek, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
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Usnesení č. 78/2017

Zastupitelstvo obce Břestek 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, neschvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2017
Domovu pro seniory Buchlovice a Domovu se zvláštním režimem, se sídlem U Domova 470,
Buchlovice.
Usnesení č. 79/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 9.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2017 pro Oblastní charitu Uh. Hradiště, církevní právnickou osobu, se
sídlem Velehradská třída 247, Uh. Hradiště, IČ: 440 18 886, na úhradu nákladů na pronájem
prostor pro bezplatné občanské poradenství, na nákup PHM a zdravotního materiálu. V souladu
s přijatými Pravidly zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Usnesení č. 80/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje účelovou finanční dotaci ve výši 9.000,-- Kč z rozpočtu
obce na rok 2017 pro zapsaný spolek Vinaři Břestek, se sídlem Břestek 14, 687 08 Buchlovice,
IČ: 038 49 015, na nákup skleniček na 44.košt vína. V souladu s přijatými Pravidly
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 81/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 35.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2017 pro SFK Břestek, z.s., se sídlem Břestek e.č. 509, IČ: 603 69 671,
na úhradu nákladů na materiální vybavení, na turnaje, na rozhodčí, startovné, poplatky,
poštovné, kancelářské potřeby, výdaje v souvislosti a finálovou účastí Poháru OFS a na výdaje
spojené se založením družstva dorostu. V souladu s přijatými Pravidly zastupitelstvo obce
zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 82/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 5.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2017 pro Fechtl Team Břestek, z.s., se sídlem Břestek 182, IČ: 227 58
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470, na pořádání tradičních závodů malých motocyklů. V souladu s přijatými Pravidly
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 83/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 10.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2017 pro p. Janu Malíkovou, Břestek č.p. 10, jako pro zákonnou
zástupkyni nezletilé dcery Kláry Malíkové. Dotace se poskytuje na sportovní oblečení,
sportovní vybavení a na cestovní náklady na turnaje a tréninky. V souladu s přijatými Pravidly
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 84/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč z rozpočtu
obce na rok 2017 pro Hospic na Svatém Kopečku, se sídlem nám. Sadové 4/24, 779 00
Olomouc – Svatý Kopeček, IČO: 736 34 671, na provozní náklady.
Usnesení č. 85/2017
Zastupitelstvo obce Břestek 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, schvaluje finanční dar ve výši 3.000 Kč pro Bc. Elišku Vařákovou,
ředitelku MŠ Břestek, z důvodu vstupu do svazku manželského. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce provést případnou změnu rozpočtu obce 2017 a to nejpozději na následujícím
zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 86/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 76/3 – orná půda o výměře 7 m2 za kupní cenu
50 Kč/m2 do společného jmění manželů Františka Patyly a Ludmily Patylové, oba bytem
Břestek 48. Pozemek parc. č. 76/3 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 76/2 geometrickým
plánem č. 893-14/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 350,-Kč. Odchylka od ceny v čase a místě obvyklé se zdůvodňuje tím, že jde o napravení dlouhodobě
neřešených majetkových vztahů, které vzešly po digitalizaci katastrální mapy. Nabyvatelé
pozemku jsou povinni uhradit náklady na vypracování geometrického plánu ve výši 2 tis. Kč,
dále zaplatí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši stanovené usnesením
zastupitelstva obce Břestek č. 65/2016 ze dne 20.6.2016. Případná daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena dle zákona.
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Usnesení č. 87/2017

Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odkoupení pozemků parc. č. 2598/16 – ostatní plocha o výměře
56 m2 a parc. č. 2598/57 – ostatní plocha o výměře 35 m2 zapsaných na LV č. 1238 pro
katastrální území a obec Břestek ze společného jmění manželů Mgr. Bedřicha Chromka a Mgr.
Radmily Chromkové, oba bytem Břestek 353, za smluvní kupní cenu 50 Kč/m2, a to formou
směnné smlouvy. Výsledná kupní cena je 4.550 Kč. Náklady na vypracování geometrického
plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou uhrazeny ve výši stanovené usnesením
zastupitelstva obce Břestek č. 65/2016 ze dne 20.6.2016. Případná daň z nabytí nemovitých
věcí bude hrazena dle zákona.
Usnesení č. 88/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 79/20 – orná půda o výměře 10 m2 za kupní
cenu 50 Kč/m2 do společného jmění manželů Mgr. Bedřicha Chromka a Mgr. Radmily
Chromkové, oba bytem Břestek 353, a to formou směnné smlouvy. Pozemek parc. č. 79/20 byl
oddělen z obecního pozemku parc. č. 79/2 geometrickým plánem č. 899-12/2016
vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 500,-- Kč. Odchylka od ceny
v čase a místě obvyklé se zdůvodňuje tím, že jde o napravení dlouhodobě neřešených
majetkových vztahů, které vzešly po digitalizaci katastrální mapy. Náklady na vypracování
geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou uhrazeny ve výši
stanovené usnesením zastupitelstva obce Břestek č. 65/2016 ze dne 20.6.2016. Případná daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Usnesení č. 89/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 2603/44 – ostatní plocha o výměře 155 m2 za
kupní cenu 50 Kč/m2 do rovnodílného podílového vlastnictví Mgr. Bedřicha Chromka, bytem
Břestek 353 a Františky Chromkové, bytem Břestek 36, a to formou směnné smlouvy. Pozemek
parc. č. 2603/44 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2603/3 geometrickým plánem č. 8761/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 7.750,-- Kč. Odchylka
od ceny v čase a místě obvyklé se zdůvodňuje tím, že jde o napravení dlouhodobě neřešených
majetkových vztahů, které vzešly po digitalizaci katastrální mapy. Náklady na vypracování
geometrického plánu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí budou uhrazeny ve výši
stanovené usnesením zastupitelstva obce Břestek č. 65/2016 ze dne 20.6.2016. Případná daň
z nabytí nemovitých věcí bude hrazena dle zákona.
Usnesení č. 90/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Břestek dotčených stavbou
„Retenční vodní plochy v p.t. Kopánky“ podle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí
o umístění stavby vypracované Ing. Tomášem Horkým, autorizovaným inženýrem pro
vodohospodářské stavby, od jednotlivých příslušných fyzických osob. Zastupitelstvo obce
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Břestek pověřuje starostu obce k uzavírání příslušných kupních smluv při dodržení
následujících podmínek: cena 20 Kč/m2, obec uhradí poplatky za vklad do katastru, obec uhradí
náklady na pořízení geometrických plánů, obec jako nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí a v případě, že stavba vodních ploch nebude obcí jako investorem zahájena na
základě pravomocného vodohospodářského povolení ve lhůtě 5 let ode dne nabytí právní moci
převodu shora uvedených nemovitostí, obec se smluvně zavazuje, že za stejných cenových
podmínek kupní smlouvou vrátí dotčené pozemky původnímu majiteli, nebo jeho právnímu
nástupci.
Usnesení č. 91/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení následujících pozemků, které jsou zastavěny stavbou
chodníků v zastavěném území obce:
 pozemek parc. č. 2602/44 – ostatní plocha o výměře 25 m2 zapsaný na LV č. 582 pro
k.ú. a obec Břestek z vlastnictví p. Karla Hlaváče, bytem Břestek č.p. 91,
 pozemek parc. č. 2602/36 – ostatní plocha o výměře 20 m2 zapsaný na LV č. 1265 pro
k.ú. a obec Břestek z vlastnictví p. Marie Krušinové, bytem Břestek č.p. 2,
 pozemek parc. č. 2602/43 – ostatní plocha o výměře 10 m2 zapsaný na LV č. 586 pro
k.ú. a obec Břestek z vlastnictví p. Milana Kovaříka, bytem Sadová 894, 686 05 Uh.
Hradiště – Mařatice (id. ¼), p. Marie Kovaříkové, bytem Břestek č.p. 92 (id. ½¨) a Ing.
Evy Míškové, bytem Kuršova 980/5, 635 00 Brno – Bystrc (id. ¼),
 pozemek parc. č. 2602/51 – ostatní plocha o výměře 7 m2 zapsaný na LV č. 346 pro k.ú.
a obec Břestek z vlastnictví p. Miroslava Franty, bytem Břestek č.p. 12,
 pozemek parc. č. 2602/40 – ostatní plocha o výměře 10 m2 zapsaný na LV č. 8 pro k.ú.
a obec Břestek z vlastnictví p. Jiřiny Lancouchové, bytem Na Rybníku 978, 686 01 Uh.
Hradiště (id. ½) a p. Anny Masaříkové, bytem Mánesova 865, 686 01 Uh. Hradiště (id.
½),
 pozemek parc. č. 2610/10 – ostatní plocha o výměře 3 m2 zapsaný na LV č. 687 pro k.ú.
a obec Břestek z vlastnictví p. Ivana Preclíka, bytem Břestek 219.
Kupní podmínky: cena 50 Kč/m2, obec uhradí poplatek za vklad do katastru a obec jako
nabyvatel bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Při dodržení shora uvedených
podmínek zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k uzavírání příslušných kupních
smluv.
Usnesení č. 92/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 120 – zahrada o výměře 1.893
m2 zapsané na LV č. 346 pro k.ú. a obec Břestek z vlastnictví p. Miroslava Franty, bytem
Břestek č.p. 12, za kupní cenu 50 Kč/m2. Vykupovaná část pozemku má rozlohu cca 13 m2, je
určena hranicí domu č.p. 12, hranicí obecního pozemku 2602/50 a hranicí pozemku parc. č.
2602/51, a bude oddělena geometrickým plánem. Obec uhradí náklady na vypracování
geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a bude poplatníkem daně
z nabytí nemovité věci. Při dodržení shora uvedených podmínek, zastupitelstvo obce Břestek
pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
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Usnesení č. 93/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení id. 1/12 pozemků parc. č. 500/12 – orná půda o
výměře 1.321 m2 a parc. č. 2892/1 – orná půda o výměře 1.891 m2 zapsaných na LV č. 446 pro
k.ú. a obec Břestek z vlastnictví p. PhDr. Veroniky Fischerové, bytem Dr. Martínka 1140/13,
Hrabůvka, 700 30 Ostrava, za kupní cenu 4.015 Kč, a schvaluje odkoupení id. 1/8 pozemků
parc. č. 293/3 – orná půda o výměře 766 m2, parc. č. 293/1 – orná půda o výměře 2.964 m2 a
parc. č. 2602/17 – ostatní plocha o výměře 37 m2 zapsaných na LV č. 729 pro k.ú. a obec
Břestek z vlastnictví p. PhDr. Veroniky Fischerové, bytem Dr. Martínka 1140/13, Hrabůvka,
700 30 Ostrava, za kupní cenu 23.544 Kč. Kupní cena pozemků zapsaných na LV č. 446
odpovídá ceně 15 Kč/m2 násobené výměrou a podílem vlastnictví se zaokrouhlením na celé
koruny. Kupní cena pozemků zapsaných na LV č. 729 odpovídá ceně 50 Kč/m2 násobené
výměrou a podílem vlastnictví se zaokrouhlením na celé koruny. Výsledná kupní cena pozemků
zapsaných na LV č. 446 a na LV č. 729 pro k.ú. a obec Břestek převáděných z vlastnictví p.
PhDr. Veroniky Fischerové činí 27.559 Kč. Obec uhradí poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci. Při dodržení shora uvedených
podmínek, zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 94/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odkoupení id. 2/16 pozemku parc. č. 419/3 – vodní plocha o
výměře 42 m2 za kupní cenu 15 Kč/m2 a id. 2/16 pozemku parc. č. 314/32 – orná půda o výměře
19 m2 za kupní cenu 50 Kč/m2, zapsaných na LV č. 1628 pro katastrální území a obec Břestek,
z vlastnictví Marie Hertlové, bytem Na Rybníku 969, 686 01 Uh. Hradiště, do vlastnictví obce
Břestek. Kupní cena je dána součinem výměry, podílu vlastnictví a kupní ceny za 1 m2 se
zaokrouhlením na celé koruny. U pozemku parc. č. 419/3 činí 79 Kč a u pozemku 314/32 činí
119 Kč. Výsledná cena za oba pozemky je 198 Kč. Obec uhradí poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci. Při dodržení shora uvedených
podmínek, zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 95/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje darování nebo odkoupení pozemků zapsaných na LV č. 1064
pro k.ú. a obec Břestek za cenu max. 15 Kč/m2 z vlastnictví Lenky Šopíkové, bytem Svatojířské
nábřeží 457, Uh. Hradiště do vlastnictví obce, a to části pozemku o rozloze cca 300 m2 parc.
č. 2432/4 – trvalý travní porost, která bude oddělena geometrickým plánem tak, aby byl
zachován přístup k zahradním chatkám ve spodní části zahrádkářské kolonie Chabaně, a celého
pozemku parc. č. 2432/5 – trvalý travní porost o rozloze 460 m2 v k.ú. Břestek. Obec Břestek
uhradí veškeré náklady spojené s darováním nebo prodejem pozemků, tedy poplatek za vklad
do katastru, náklady na vypracování geometrického plánu a případnou daň z nabytí nemovitých
věcí.
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Usnesení č. 96/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písma a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení pozemku, který bude tvořit pás o šířce cca 3 m při
silnici III/4223 ve směru k baloncentru podle projektové dokumentace vypracované Ing.
Onderkou. Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k uzavírání příslušných kupních
smluv při dodržení následujících podmínek: cena max. 50 Kč/m2, obec uhradí poplatky za vklad
do katastru, obec uhradí případnou daň z nabytí nemovitých věcí, obec uhradí náklady na
pořízení geometrických plánů.
Usnesení č. 97/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty
přes služebný obecní pozemek parc. č. 314/28 na panující pozemky parc. č. 314/7 a parc. č.
314/8 ve prospěch p. Marie Vávrů, bytem Boršice ev. č. 115, vlastníka panujících pozemků,
vše v k.ú. Břestek. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy a
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, a to v případě, že podle
skutečného schválení věcného břemene služebnosti budou v čl. XI správně opraveny datum
schválení a číslo usnesení schválení věcného břemene služebnosti stezky a cesty.
Usnesení č. 98/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vyčlenění částky 11 tis. Kč na opravu chodníku před domem
č.p. 18 ve vlastnictví p. Tomáše Pilky, bytem Brněnská 566/30, Hodonín, zastoupeného na
základě plně moci jeho maminkou Janou Pilkovou, trvale bytem Družstevní čtvrt 3130/11,
Hodonín. Investorem opravy chodníku bude p. Pilková a obec schválené finanční prostředky
převede na základě darovací smlouvy investorovi. Starosta obce se pověřuje k přípravě a
podpisu darovací smlouvy.
Usnesení č. 99/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se schváleným usnesením zastupitelstva obce Břestek č.
83/2011, schvaluje ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 2589/1 v k.ú. Břestek paní
Jaroslavě Tomkové a MUDr. Danielu Bartuškovi uzavřené dne 5.5.2003 dohodou ke dni
6.9.2017. Vyúčtování nájmu bude provedeno v souladu s nájemní smlouvou.
Usnesení č. 100/2017
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
pronájmu části obecního pozemku parc. č. 2589/1 o rozloze cca 10 m2 v k.ú. Břestek za účelem
umístění včelstva.
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Usnesení č. 101/2017
Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se schválenou smlouvou o nájmu bytu v domě zvláštního
určení uzavřenou mezi Obcí Břestek a paní Květoslavou Štulírovou dne 5.10.2007, schvaluje
ukončení nájemního vztahu k bytu č. 3 v budově Domu s pečovatelskou službou č.p. 14
dohodou smluvních stran k termínu 30.9.2017. Vyúčtování nájmu bude provedeno v souladu
s nájemní smlouvou.
Usnesení č. 102/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, po projednání vydává svobodný a informovaný souhlas s tím, aby
tradiční hody s právem v obci Břestek byly navrženy k zápisu do Seznamu nemateriálních
statků tradiční lidové kultury.
Usnesení č. 103/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.4 rozpočtu obce na rok 2017.
Usnesení č. 104/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, po projednání neschvaluje zapojení obce do projektu
„Uherskohradišťsko z nebe“.

..............................................
Marian Špičák
předseda návrhové komise

...........................................
RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce
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MgA. Martin Crla
místostarosta obce

