Schválený závěrečný účet obce za rok 2018

Závěrečný účet obce Břestek za rok 2018 - schválený
1. Plnění příjmů a výdajů za rok 2018
Schválený
rozpočet
Třída 1 – daňové příjmy
Třída 2 – nedaňové příjmy
Třída 3 – kapitálové příjmy
Třída 4 – přijaté dotace
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci
Třída 5 – běžné výdaje
Třída 6 – kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci
Saldo: příjmy – výdaje
Třída 8 – financování

9.438.000
1.277.000
20.000
292.300
11.027.300
11.027.300
7.544.000
3.296.000
10.840.000
10.840.000
+ 187.300
- 187.300

Rozpočtová
opatření
+ 1.550.000
+ 173.000
- 10.000
+ 1.350.000
+ 3.063.000
+ 3.063.000
+ 704.000
+ 391.000
+ 1.095.000
+ 1.095.000
+ 1.968.000
- 1.968.000

Upravený
rozpočet
10.988.000
1.450.000
10.000
1.642.300
14.090.300
14.090.300
8.248.000
3.687.000
11.935.000
11.935.000
+ 2.155.300
- 2.155.300

Plnění
k 31.12.2018
11.362.276,70
1.460.978,70
9.500,00
2.414.227,63
15.246.983,03
14.430.983,03
7.622.623,95
2.858.285,58
10.480.909,53
9.664.909,53
+ 4.766.073,50
- 4.766.073,50

% plnění
k upravenému
rozpočtu
103,41
100,76
95,00
147,00
108,21
102,42
92,41
77,52
87,82
80,98
+ 221,13
+ 221,13

Poznámka: Skutečnou vypovídací hodnotu rozpočtu mají konsolidované příjmy a výdaje (červené
údaje). Z nich je patrné, že plánované příjmy byly překročeny o 2,42 % a naopak na výdajích bylo
ušetřeno 19,02 %. Jedinou třídou, kde nebylo docíleno požadovaných příjmů, jsou kapitálové příjmy.
Jde o finančně nevýznamnou položku, která souvisí s tím, že se nepodařilo naplnit prodej obecních
pozemků. Výsledkem hospodaření obce v roce 2018 je přebytek ve výši 4,766 mil. Kč, který bude
použit pro financování aktivit v roce 2019.
Ve financování je započítána splátka jistiny úvěru na kanalizaci ve výši 400.008. Zbytek tvoří
zaúčtování přebytků, resp. deficitů plynoucích ze schválených rozpočtových změn během kalendářního
roku na položce financování 8115.
Nekonsolidované příjmy a výdaje představují částku 816 tis. Kč. V roce 2018 vznikly převodem částky
523 tis. Kč (6 x 41 + 2 x 45 + 47+ 2 x 50 + 60 = 523) na financování půjčky na kanalizaci a pohybem
mezi pokladnou a běžným účtem v celkové hodnotě 293 tis. Kč.
Závazné ukazatele rozpočtu nebyly překročeny.
Podrobný výkaz plnění rozpočtu za rok 2018 (výkaz FIN 2-12 M) tvoří přílohu závěrečného účtu.
Je k nahlédnutí v kanceláři OÚ Břestek, Břestek č.p.14.

2. Stavy účtů
Stav běžného účtu obce č.ú. 1039978/0300
Zůstatek k 1.1.2018
Zůstatek k 31.12.2018

11.021.455,84 Kč
13.897.852,09 Kč

Stav účtu u ČNB č.ú. 94-6410721/0710
Zůstatek k 1.1.2018
Zůstatek k 31.12.2018

2.487.385,13 Kč
4.085.465,56 Kč
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Stav úvěrového bankovního účtu obce č.ú. 332427449/0800
Zůstatek k 1.1.2018
Zůstatek k 31.12.2018

8.466.992,00 Kč
8.066.984,00 Kč

Stav zprostředkujícího bankovního účtu obce č.ú. 2270077349/0800
Zůstatek k 1.1.2018
Zůstatek k 31.12.2018

25.424,19 Kč
12.099,94 Kč

Dne 1.8.2011 Obec Břestek zřídila bankovní účet u České spořitelny a.s. na financování stavby
kanalizace v obci a podílu na ČOV ve Zlechově. Bankovní účet č. 332427449/0800 slouží k poskytnutí
úvěru. Od ledna 2014 se úvěr začal splácet. Stav prostředků na účtu znamená aktuální výši nesplaceného
úvěru na ČOV a kanalizaci k danému datu. Během roku 2018 byla splacena jistina ve výši 400 tis. Kč,
od zahájení splácení úvěru bylo uhrazeno 1,7 mil. Kč jistiny. Prostřednictvím účtu č. 2270077349/0800
jsou financovány poplatky bance a splátky úvěru. Z běžného účtu bylo v roce 2018 na zprostředkující
účet převedeno 523 tis. Kč, z čehož bylo hrazeno 400.008 Kč na jistinu, 155.185,20 Kč na úroky.
Celkové disponibilní finanční zdroje obce jsou tvořeny součtem prostředků na běžném účtu, účtu u ČNB
a zprostředkujícím účtu. Úvěrový účet je účelově založen pro čerpání úvěru a jeho splácení. Jeho
hodnota se do disponibilních zdrojů obce nezapočítává.
Disponibilní zůstatek k 31.12.2018

17.995.417,59 Kč

3. Hospodářská činnost obce
Obec neprovozuje vlastní hospodářskou činnost.

4. Stav účelových fondů a finančních aktiv
V roce 2017 obec Břestek disponovala jedním peněžním fondem - Fond rozvoje bydlení na území obce
Břestek (FRB) a jedním úvěrovým účtem u České spořitelny a.s.
4.1. Fond rozvoje bydlení č.ú. 155096270/0300
Zůstatek k 1.1.2018

466.237,46 Kč

Příjmy:
celkem

149,79 Kč
195.023,76 Kč
195.173,55 Kč

Výdaje : půjčky občanům v roce 2018
poplatek za vedení účtu
vratky
celkem

304.245,00 Kč
1.401,00 Kč
287,48 Kč
305.933,48 Kč

úroky na BÚ
splátky půjček od obyvatel
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Zůstatek k 31.12.2018

355.477,53 Kč

V roce 2018 bylo schváleno poskytnutí dvou půjček z FRB (Martináková – 250 tis. Kč a Marek 70 tis.
Kč). Od založení FRB v roce 1999 tak bylo fyzicky poskytnuto 35 půjček. V průběhu roku 2018 bylo
dokončeno splácení třech půjček, takže celkový počet splacených půjček poskytnutých obyvatelům obce
je 29, u zbývajících čtyř dříve poskytnutých půjček probíhá splácení. Paní Martináková začala splácení
v roce 2018, pan Marek zahájí splácení úvěru v roce 2019. Nesplacené půjčky od občanů k 31.12.2018
činí: 611.453,62 Kč.
4.2. Úvěrový bankovní účet obce na stavbu kanalizace č.ú. 332427449/0800
Zůstatek k 1.1.2018
Zůstatek k 31.12.2018

8.466.992.00 Kč
8.066.984,00 Kč

K 31.12.2013 byl vyčerpán celý úvěr. Od roku 2014 je zahájeno splácení úvěru. Zůstatek na tomto účtu
vypovídá o výši splácení úvěru k poslednímu dni v roce 2018.
4.3. Akcie
SVAK a.s.

Stav k 1.1.2018
7.346

Stav k 31.12.2018
7.554

Nom. hodnota 1 akcie
1.000,-- Kč

V roce 2018 formou nepeněžitého vkladu do akciové společnosti obec Břestek získala 208 akcií
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště, a.s., za vložený majetek – vodovod u
fotbalového hřiště.
4.4. Podílové listy
Sporoinvest
Sporobond
ČSOB div. firem
ČSOB akc. vod. bohat.
ČSOB flex. plán
ČSOB růstový

Stav k 1.1.2018
45.013
568.018
604,3720
356,5240
981,5078
881,3290

Stav k 31.12.2018
45.013
568.018
604,3720
356,5240
981,5078
881,3290

Hodnota k 1.1.2018
83.503,62 Kč
1.271.621,90 Kč
1.018.669,01 Kč
507.283,74 Kč
999.057,16 Kč
1.003.877,80 Kč

k 31.12.2018
83.202,03 Kč
1.261.567,98 Kč
885.380,81 Kč
426.349,23 Kč
923.598,84 Kč
905.653,68 Kč

K 31.12.2018 hodnota PL Sporoinvest: 1,8484 Kč, PL Sporobond 2,2210 Kč. V roce 2018 nebyl
proveden žádný nákup podílových listů České spořitelny. Zhodnocení podílových listů v roce 2018:
Sporoinvest: - 0,36%, Sporobond: - 0,79 %.
Na základě usnesení zastupitelstva obce č. 119/2017 ze dne 23.10.2017 bylo dne 13.11.2017 nakoupeno
604,3720 ks podílového listu ČSOB Akciový dividendových firem za cenu 999.999,95 Kč (hodnota 1
ks PL při nákupu 1.654,61 Kč) a 356,5240 ks podílového listu ČSOB Akciový vodního bohatství za
cenu 499.999,95 Kč (hodnota 1 ks PL při nákupu 1.402,43 Kč). Dále bylo dne 14.11.2017 nakoupeno
981,5078 ks podílového listu ČSOB Flexibilní plán za cenu 999.999,41 Kč (hodnota 1 ks PL při nákupu
1.018,84 Kč) a 881,3290 ks podílového listu ČSOB Růstový za cenu 999.999,95 Kč (hodnota 1 ks PL
při nákupu 1.134,65 Kč).
Zhodnocení podílových listů ČSOB za rok 2018 činí: ČSOB div. firem - 13,08 %, ČSOB vodního
bohatství - 15,95 %, ČSOB flexibilní plán – 7,55 % a ČSOB růstový - 9,78 %.
Zhodnocení podílových listů ČSOB za období od 13.11.2017 do 31.12.2018 činí: ČSOB div. firem 11,46 %, ČSOB vodního bohatství - 8,53 %, ČSOB flexibilní plán – 7,64 % a ČSOB růstový - 9,43 %.
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Celkový zisk/ztráta od počátečního nákupu PL ČSOB činí: ČSOB div. firem - 114.619,14 Kč, ČSOB
vodního bohatství - 73.650,72 Kč, ČSOB flexibilní plán – 76.400,57 Kč a ČSOB růstový – 94.346,27
Kč. Od nákupu podílových listů ČSOB celková ztráta k 31.12.2018 činí 359.016,70 Kč.

5. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
Obec disponuje jedinou příspěvkovou organizací – Mateřská škola Břestek, okres Uherské Hradiště.
V rámci rozpočtu obce na rok 2018 byl schválen příspěvek obce příspěvkové organizaci ve výši 500 tis.
Kč, který byl uhrazen ve čtyřech rovnoměrných splátkách po 125.000,-- Kč. Za rok 2018 příspěvková
organizace MŠ Břestek hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 42.776,49 Kč.
Finanční vypořádání příspěvkové organizace bylo projednáno na zasedání zastupitelstva dne
18.3.2019. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
byly usnesením č. 6/2019 provedeny následující převody:
MŚ Břestek

Výsledek hospodaření
42.776,49

Rezervní fond
32.776,49

Fond odměn
10.000,--

Odvod zřizovateli
0,--

Současně byla usnesením č. 5/2018 schválena účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola
Břestek, okres Uherské Hradiště, se sídlem Břestek 102, IČO: 750 20 629, sestavená k rozvahovému
dni 31.12.2018.
V roce 2018 nebyly na náklady obce realizovány žádné investice v budově školy.

6. Hospodaření organizací založených obcí
Obec působí v jediné hospodářské organizaci – v Lesním družstvu Osvětimany se sídlem Osvětimany
258, IČO: 63 48 77 81, předmět podnikání: lesnictví. Obec Břestek je podílnickým vlastníkem id. 1/119
družstva. V roce 2018 organizace hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 1.533.035,82
Kč po zdanění. Na základě usnesení z členské schůze lesního družstva, která se konala 22.3.2019, bylo
schváleno, že celý hospodářský výsledek po zdanění bude převeden na účet „nerozdělený zisk minulých
období“. Pozemky, na nichž lesní družstvo hospodaří, jsou majetkem jednotlivých podílnických obcí
družstva. Pro rok 2018 je jediným příjmem obce z této organizace nájemné a pachtovné, které za
majetkový podíl 1/119 pro rok 2018 činí dohromady 10.000 Kč. Nájemné/pachtovné a členský podíl
byly uhrazeny v souladu s uzavřenými smluvními vztahy a usnesením LD.

7. Vyúčtování finančních vztahů 2018
7.1. Finanční vztahy k rozpočtu EU:
V roce 2018 obec získala jednu dotaci, která byla spolufinancována z EU.
Předcházení vzniku BRKO v obci Břestek
706.310,03 Kč
Obec Břestek získala dotaci ze zdrojů EU v rámci Operačního programu životního prostředí, opatření
3.1.1 Předcházení vzniku komunálních odpadů, na zakoupení 202 kompostérů a štěpkovače.
Předpokládané náklady zakázky 890.719,72 Kč byly současně i uznatelnými. Dotace měla činit 85 %
uznatelných nákladů – 757.112 Kč. Výběrovým řízením se náklady projektu snížily na 830.952,98 Kč,
a tyto náklady byly uznatelnými. Dotace 85 % tedy činí 706.310,03 Kč. Realizace byla provedena
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v období 10.5.2018 – 10.8.2018. Na základě výběrového řízení byl dodavatelem kompostérů a
štěpkovače Ing. Ondřej Štěpančík jako OSVČ. V rámci OPŽP byla stavba financována pouze ze zdrojů
EU. Dotace 706.310,03 Kč byla řádně zúčtována a celá její výše byla uhrazena na účet obce dne
30.11.2018.
7.2. Finanční vztahy ke státnímu rozpočtu:
Revitalizace veřejného osvětlení obce Břestek
395.058,-- Kč
Obec Břestek získala dotaci z národních zdrojů v rámci Státního programu na podporu úspor energie
pro rok 2018 – Program EFEKT pro aktivitu 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení (VO). Předpokládané náklady projektu: 1.029.680 Kč, z toho způsobilé náklady 958.813 Kč.
Z této částky byla vypočtena dotace ve výši 50 % - 479.406 Kč. Výběrovým řízením se náklady projektu
snížily na 879.177,58 Kč, z toho způsobilé náklady 790.116 Kč. Dotace tedy činí 395.058 Kč. Dotace
byla vyplacena předem a připsána na účet obce dne 16.5.2018. Realizace byla provedena v období
červen - září 2018 firmou ECO LED SOL, s.r.o., Praha, celkové stavební náklady 809.177,58 Kč.
Dotace byla řádně zúčtována a závěrečná zpráva byla vypracována dne 22.1.2019 a dne 25.1.2019 byla
zaslána na MPO ČR.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- 7.730,-- Kč
Dne 3.10.2017 obec obdržela dotaci na výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR ve výši 25.000 Kč. Bylo čerpáno 17.270,-- Kč. Vratka dotace ve výši 7.730,Kč byla zaslána na účet Zlínského kraje dne 22.1.2018 – viz závěrečný účet obce za rok 2017.
Volby prezidenta ČR
26.000,-- Kč
Dne 9.1.2018 obec obdržela dotaci na výdaje v souvislosti se zajištěním voleb prezidenta ČR ve výši
26.000 Kč. Bylo čerpáno 18.171,-- Kč. Obec nedočerpala částku 7.829 Kč. Vratka této částky společně
s vratkou dotace na volby do zastupitelstva obce, které se konaly v roce 2018, byla uhrazena dne
23.1.2019 v celkové hodnotě 14.615 Kč.
Volby do zastupitelstev obcí
30.000,-- Kč
Dne 21.9.2018 obec obdržela dotaci na výdaje v souvislosti se zajištěním voleb do zastupitelstev obcí
ve výši 30.000 Kč. Bylo čerpáno 23.214,-- Kč. Obec nedočerpala částku 6.786 Kč. Vratka této částky
společně s vratkou dotace na volby prezidenta, které se konaly v roce 2018, byla uhrazena dne 23.1.2019
v celkové hodnotě 14.615 Kč.
Dotace na výkon státní správy
162.300,-- Kč
Na základě schváleného státního rozpočtu je v každém roce obecním úřadům kompenzována náhrada
za výkon státní správy, která se podle nového RUD skládá pouze z dotace na výkon přenesené
působnosti. Tato dotace je měsíčně distribuována obcím prostřednictvím Zlínského kraje ve výši cca
1/12 schválené dotace a nepodléhá žádnému dalšímu vyúčtování.
Dotace na zřízení veřejně prospěšného místa
173.710,-- Kč
Na základě žádosti Obec Břestek získala v průběhu roku dotaci z úřadu práce na zřízení veřejně
prospěšného místa (dále „VPP“) na dva pracovníky (Úředníček a Hlaváč). Výše dotace činí 15.000 Kč
na měsíc a pracovníka. Pracovní poměr p. Úředníčka od 14.5.2018 do 30.11.2018, p. Hlaváče od
1.7.2018 do 31.12.2018. Dotace je řádně zúčtována.
Dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – tzv. „šablony“
104.849,60 Kč
O tuto dotaci žádala Mateřská škola Břestek, příspěvková organizace obce. Dotace je „průtoková“, obec
je pouze prostředníkem pro převedení finančních prostředků. Dotaci obec dostala na účet obce dne
23.11.2018 a dne 3.12.2018 ji převedla na účet MŠ. Tím je dotace řádně zúčtována.
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7.3. Finanční vztahy k rozpočtu kraje
Zlínskému kraji byl uhrazen příspěvek na dopravní obslužnost v celkové 80.800 Kč v jediné splátce dne
11.6.2018 a byl uhrazen příspěvek na jednotnou digitální mapu Zlínského kraje ve výši 2.934 Kč
(uhrazeno 24.9.2018).
7.4. Finanční vztahy k rozpočtům jiných obcí a sdružení obcí
V roce 2018 byla na základě smluvního vztahu s Městysem Buchlovice dne 4.6.2018 uhrazena částka
příspěvku na provoz hasičské zásahové jednotky v Buchlovicích ve výši 25.000 Kč.
V roce 2018 byly uhrazeny následující příspěvky svazkům obcí a sdružením, jejichž je Obec Břestek
členem:
 Mikroregion Buchlov – členský příspěvek ve výši 40.550 Kč byl uhrazen jednou splátkou dne
24.9.2018.
 Sdružení místních samospráv ČR - členský příspěvek 3.632 Kč uhrazen 10.4.2018.
 Obec Prameny – dne 25.10.2018 byl poskytnut dar obci Prameny na oddlužení obce.
7.5. Dary a dotace z rozpočtu obce
V roce 2017 byly z rozpočtu obce poskytnuty tyto finanční dary spolkům, sdružením a fyzickým
osobám (celkem 82 tis. Kč):
- MAS Buchlov z.s.

10.000,00 Kč

- Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. (St. Město)

1 000,00 Kč

- Linka bezpečí, z.s., Praha

1 000,00 Kč

- Diakonie ČCE – středisko CESTA, Uh. Hradiště

2 000,00 Kč

- ZO Českého svazu včelařů Buchlovice

3 000,00 Kč

- Záchranná stanice ČSOP Buchlovice

1 000,00 Kč

- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. ( Uh. Hradiště)

1 000,00 Kč

- PAHOP z.ú., Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče

3 000,00 Kč

- Hospic na Svatém Kopečku

5 000,00 Kč

- BABYBOX pro odložené děti – STATIM, zs., Praha

2 000,00 Kč

Na základě jmenného seznamu byl všem krojovaných v počtu 66 osob, kteří se zúčastnili prezentace
obce Břestek na Slavnostech vína 2018 v Uh. Hradišti, přiznán finanční příspěvek ve výši 500 Kč na
osobu a z rozpočtu obce byly poskytnuty finanční dary ve výši 5.000 Kč na každého stárka v souvislosti
s částečnou úhradou nákladů na Martinské hody s právem.
Na základě schválených pravidel pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Břestek byly v roce
2018 poskytnuty tyto finanční dotace z rozpočtu obce (celkem 110.000 Kč).
- Myslivecké sdružení Tupesy – Břestek, z.s.

10.000,00 Kč

- Klára Malíková, Břestek 10

10 000,00 Kč

- Občané Břestku, o.s.

10 000,00 Kč

- Rodinné centrum, z.s.

20 000,00 Kč

- Spolek pro udržení tradic, nez. Org., Břestek

45 000,00 Kč
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- Kynologický klub Břestek, z.s.

15 000,00 Kč

Ve všech případech se jedná o účelově vázanou dotaci na stanovený účel.
Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv byly dotace v roce 2018 řádně vyplaceny, vyúčtování
dotace bylo provedeno v roce 2018 do 20.12.2018. Všechny účelové dotace byly řádně vyúčtovány
s tím, že SUT Břestek byl upozorněn na chybějící doklad za hudební produkci cimbálové muziky
Bálešáci na břesteckých martinských hodech. Doklad byl v požadovaném termínu do 15.1.2019
doručen, takže nebyla předepsána žádná vratka dotace.

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedl Krajský úřad Zlínského kraje, kontrolní oddělení.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech
13.11.2017 až 15.11.2017 a závěrečné v termínu od 5.3.2018 do 7.3.2018.

Závěr zprávy :
I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let
Méně závažné chyby a nedostatky:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
§ 17 odst. 6 Zveřejnění návrhu závěrečného účtu
Návrh rozpočtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl zveřejněn na
internetových stránkách obce a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho
projednávání na zastupitelstvu obce. NAPRAVENO

II. Při přezkoumání hospodaření obce Břestek za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
[§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.], kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které byly napraveny.

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření obce Břestek za rok 2018
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

0,12 %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

5,53 %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

5,62 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.
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Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření tvoří přílohu závěrečného účtu obce a pro svou rozsáhlost
je k dispozici v kanceláři OÚ.

9. Nemovitý majetek
V roce 2018 byly provedeny následující změny nemovitého majetku na základě majetkoprávních úkonů.
9.1. Nabytí majetku :
a) Koupě pozemků parc. č. 2598/16 – ostatní plocha o výměře 56 m2 a parc. č. 2598/57 – ostatní
plocha o výměře 35 m2 směnnou smlouvou ze SJM Mgr. Radmily Chromkové a Mgr. Bedřicha
Chromka, za dohodnutou smluvní cenu 4.550 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne
17.5.2018 pod č.j. V-3243/2018-711, právní účinky vkladu 23.4.2018. Převod schválen
v zastupitelstvu obce usnesením č. 87/2017 dne 6.9.2017.
b) Koupě pozemku parc. č. 2644/114 – vodní plocha o výměře 98 m2, odděleného z pozemku parc.
č. 2644/3 geometrickým plánem č. 955-47/2017, z vlastnictví Lesů ČR, s.p., IČO: 421 96 451,
Hradec Králové, za dohodnutou cenu 4.840 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne
10.8.2018 pod č.j. V-5535/2018-711, právní účinky vkladu 20.7.2018. Koupě schválena
v zastupitelstvu obce usneseními č. 54/2018 ze dne 25.6.2018.
c) Koupě pozemku parc. č. 879/2 – trvalý travní porost o výměře 139 m2, odděleného z pozemku
parc. č. 879 geometrickým plánem č. 955-47/2017, z rovnodílného spoluvlastnictví pana
Miroslava Kamrly, Brno, a Rostislava Kamrly, Praha, do vlastnictví obce. Vklad proveden
v katastru nemovitostí dne 4.9.2018 pod č.j. V-6072/2018-711, právní účinky vkladu 13.8.2018.
Koupě schválena v zastupitelstvu obce usnesením č. 96/2017 dne 6.9.2017.
d) Koupě pozemku parc. č. 441/4 – orná půda o výměře 76 m2 odděleného geometrickým plánem
č. 908-47/2016 v k.ú. Břestek směnnou smlouvou z vlastnictví Heleny Daňhelové, Břestek, do
vlastnictví obce, za dohodnutou smluvní cenu 1.140 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí
dne 7.11.2018 pod č.j. V-7934/2018-711, právní účinky vkladu 16.10.2018. Koupě schválena
v zastupitelstvu obce usneseními č. 91/2018 dne 24.9.2018.
e) Darování pozemků parc. č. 2598/11 – ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 2598/22 – ostatní
plocha o výměře 16 m2, parc. č. 2598/45 – ostatní plocha o výměře 160 m2, parc. č. 2598/46 –
ostatní plocha o výměře 170 m2, parc. č. 2598/48 – ostatní plocha o výměře 11 m2, parc. č.
2598/49 – ostatní plocha o výměře 322 m2, parc. č. 2598/51 – ostatní plocha o výměře 65 m2,
parc. č. 2598/52 – ostatní plocha o výměře 222 m2, parc. č. 2598/53 – ostatní plocha o výměře
94 m2, parc.č. 2598/54 – ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 2598/55 – ostatní plocha o
výměře 174 m2 a pozemku parc. č. 2598/47 – ostatní plocha o výměře 226 m2, který byl oddělen
z původní parcely č. 2598/47 geometrickým plánem č. 981-28/2018, darovací smlouvou
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Břestek. Všechny darované pozemky se
nachází v k.ú. Břestek podél silnice III/4222 ve směru na Buchlovice. Vklad proveden v katastru
nemovitostí dne 13.12.2018 pod č.j. V-9006/2018-711, právní účinky vkladu 22.11.2018.
Darování pozemků schváleno v zastupitelstvu obce usnesením č. 55/2018 dne 25.6.2018.
f) Koupě pozemků parc. č. 444/2 – orná půda o výměře 43 m2 a parc. č. 444/3 – orná půda o
výměře 3 m2 z podílového spoluvlastnictví Vlasty Andrýskové, (id. ½), Břestek, Ireny Říhové
(id. ¼), Břestek a Gabriely Kovářové (id. ¼), Otovice, vše v k.ú. Břestek, za dohodnutou
smluvní cenu 690 Kč/m2. Pozemky byly odděleny z původního pozemku parc. č. 444
geometrickým plánem č. 908-47/2016. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 9.1.2019 pod
č.j. V-9767/2018-711, právní účinky vkladu 18.12.2019. Koupě schválena v zastupitelstvu obce
usneseními č. 16/2017 dne 6.2.2017.
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9.2. Pozbytí majetku :
a) Prodej pozemku parc. č. 79/20 – orná půda o výměře 10 m2 v k.ú. Břestek, směnnou smlouvou
do SJM Mgr. Radmily Chromkové a Mgr. Bedřicha Chromka, za smluvní kupní cenu 500 Kč.
Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 17.5.2018 pod č.j. V-3243/2018-711, právní účinky
vkladu 23.4.2018. Převod schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 88/2017 dne 6.9.2017.
b) Prodej části pozemku parc. č. 2603/3, oddělené geometrickým plánem č. 876-1/2016 a označené
jako parc. č. 2603/44 – ostatní plocha o výměře 155 m2 v k.ú. Břestek, do rovnodílného
podílového spoluvlastnictví paní Františky Chromkové a Mgr. Bedřicha Chromka, oba bytem
Břestek, za smluvní kupní cenu 7.750 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne 17.5.2018
pod č.j. V-2345/2018-711, právní účinky vkladu 23.4.2018. Převod schválen v zastupitelstvu
obce usnesením č. 89/2017 dne 6.9.2017.
c) Prodej části pozemku parc. č. 2610/4 v k.ú. Břestek, oddělené geometrickým plánem č. 98488/2018 a označené jako parc. č. 2610/36 – ostatní plocha o výměře 6 m2, panu Romanu
Lišickému, Hodonín, za smluvní kupní cenu 2.400 Kč. Vklad proveden v katastru nemovitostí
dne 6.9.2018 pod č.j. V-6179/2018-711, právní účinky vkladu 16.8.2018. Převod schválen
v zastupitelstvu obce usnesením č. 6/2018 dne 26.3.2018.
d) Prodej části pozemku parc. č. 2603/12, oddělené geometrickým plánem č. 906-1/2016 a
označené jako parc. č. 2603/50 – ostatní plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Břestek, směnnou
smlouvou paní Heleně Daňhelové, Břestek, za smluvní cenu 950 Kč. Vklad proveden v katastru
nemovitostí dne 7.11.2018 pod č.j. V-7934/2018-711, právní účinky vkladu 16.10.2018. Převod
schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 91/2018 dne 24.9.2018.
e) Prodej pozemku parc. č. 2603/51 – ostatní plocha o výměře 49 m2 do SJM Ivany a Josefa
Mácových, Břestek, za kupní cenu 2.450 Kč. Pozemek se nachází v k.ú. Břestek a byl oddělen
z původního pozemku parc. č. 2603/12 geometrickým plánem č. 906-1/2018. Vklad proveden
v katastru nemovitostí dne 14.11.2018 pod č.j. V-8127/2018-711, právní účinky vkladu
23.10.2018. Převod schválen v zastupitelstvu obce usneseními č. 92/2018 dne 24.9.2018.
f) Darování pozemků parc. č. 2598/7 – ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 2598/9 – ostatní
plocha o výměře 10 m2, parc. č. 2598/13 – ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 2598/15 –
ostatní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 2598/16 – ostatní plocha o výměře 56 m2, parc. č.
2598/17 – ostatní plocha o výměře 25 m2, parc. č. 2602/56 – ostatní plocha o výměře 23 m2,
parc. č. 2602/57 – ostatní plocha o výměře 30 m2, parc. č. 2603/66 – ostatní plocha o výměře 35
m2, parc.č. 2603/67 – ostatní plocha o výměře 10 m2 a parc. č. 2909/2 – ostatní plocha o výměře
11 m2, darovací smlouvou z vlastnictví obce Břestek do vlastnictví Zlínského kraje. Všechny
darované pozemky se nachází v k.ú. Břestek pod silnice III/4222 ve směru na Buchlovice. Vklad
proveden v katastru nemovitostí dne 14.12.2018 pod č.j. V-9007/2018-711, právní účinky
vkladu 22.11.2018. Darování pozemků schváleno v zastupitelstvu obce usnesením č. 86/2018
dne 24.9.2018.
g) Prodej pozemku parc. č. 2603/60 – ostatní plocha o výměře 4 m2 do podílového spoluvlastnictví
Vlasty Andrýskové (id. ½), Břestek, Ireny Říhové (id. 1/4), Břestek, a Gabriely Kovářové (id.
1/4), Otovice, směnnou smlouvou za kupní cenu 200 Kč. Pozemek se nachází v k.ú. Břestek a
byl oddělen geometrickým plánem č. 894-15/2016. Vklad proveden v katastru nemovitostí dne
9.1.2019 pod č.j. V-9767/2018-711, právní účinky vkladu 18.12.2018. Převod byl schválen
v zastupitelstvu obce usneseními č. 16/2017 ze dne 6.2.2017.
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10. Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Břestek
za rok 2018 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
podepsal RNDr.
RNDr. Jindřich Digitálně
Jindřich Krušina
Datum: 2019.07.16
Krušina
07:57:44 +02'00'

RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce
otisk úředního razítka

Zveřejněno na úřední desce OÚ Břestek dne 16.července 2019
Sňato z úřední desky OÚ Břestek dne ……………………...
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