Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 7.zasedání v roce 2015, 12.10.2015

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 12.10.2015

Usnesení č. 79/2015
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 se ruší usnesení:
 č. 29/2002, č. 24/2007 a č. 27/2008 ohledně výkupu bývalého vodního náhonu – vodní
náhon bude zaměřen obcí a na základě geometrického plánu bude jednáno o
odkoupení částí vodního náhonu a souvisejících částí potřebných pro obec – viz
projednání bodu 12 na dnešním zasedání zastupitelstva,
 č. 12/2008 ohledně zpracování urbanistické studie lokality mezi Břestkem a Tupesy
z důvodu, že její zpracování podle zákona musí zadat a realizovat stavebníci v této
lokalitě,
 č. 5/2009 ohledně realizace výstavby nových rodinných domků v lokalitě za školou
mezi domy č.p. 384 (Mrkvovi) a 252 (Krauseovi) z důvodu, že obec nebude
organizovat výstavbu v této lokalitě,
 č. 66/2013 ohledně vypracování obecně závazných vyhlášek o regulaci veřejného
pořádku v obci – úkolem pověřen tehdejší místostarosta obce Mgr. Chromek, který
není už členem zastupitelstva a tedy nemůže být úkolován – návrh OZV bude
připraven starostou a místostarostou nejpozději v prvním kvartálu roku 2016,
 č. 79/2013, jímž byl udělen souhlas k realizaci sjezdu na pozemku p.č. 2610/3 mezi
domy č.p. 117 a 384 k realizaci odstavné parkovací plochy z důvodu, že p.
Tománková dosud nepředložila žádný podklad k uzavření vhodného typu smlouvy o
právu provést stavbu,
 č. 110/2014 o uzavření nové smlouvy s Energií pod kontrolou, neboť společnost
nezareagovala na připomínky starosty a v platnosti zůstává původní smlouva
umožňující prakticky okamžité odstoupení od smlouvy.

Usnesení č. 80/2015
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci o záměru zřízení útulku pro psy a
zvířata v nouzi a pro objektivní posouzení žádosti po navrhovatelích požaduje podrobné a
poměrně přesné údaje o místu útulku, stavebních nákladech projektu, provozních nákladech a
o způsobu financování jednotlivými obcemi a dalšími organizacemi.

Usnesení č. 81/2015
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. st. 151 – v současné době
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 v k.ú. Břestek, darováním z vlastnictví firmy
INRSCOPE s.r.o., Olšanská 54/3, Žižkov, 13000 Praha 3, do vlastnictví obce Břestek za
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předpokladu, že nabývající obec uhradí veškeré náklady s převodem související a za
předpokladu, že dárce před podpisem smlouvy zajistí výmaz domu č.p. 159 z katastru
nemovitostí.

Usnesení č. 82/2015
Zastupitelstvo obce Břestek 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 pro manžele MUDr. Ivu a
Ing. Ladislava Barchánkovi, bytem Břestek 241, na dobu určitou od 1.listopadu 2015
maximálně do 30. dubna 2016 za měsíční nájemné ve výši 5.000,- Kč za podmínky, že ani
proti jednomu z manželů není vedeno exekuční řízení.

Usnesení č. 83/2015
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh smlouvy č. 15235903 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt „Zateplení objektu OÚ Břestek č.p. 14“ a schvaluje
plnění vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ident. č. EDS: 115D222006725.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 84/2015
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 927/5 – trvalý travní porost o výměře 138
m2 v k.ú. Břestek za kupní cenu 200 Kč/m2 a to následujícím osobám: id. 11/25 panu Petru
Husaříkovi, bytem Brněnská 1898, 686 03 Staré Město, id. 9/25 do SJM Jiřího Dudeška a
Lucie Dudeškové, bytem Tupesy č. p. 257, a id. 5/25 do SJM Vladimíra Šuráně a Věry
Šuráňové, oba bytem Školní 793, Uh. Hradiště – Mařatice. Starostovi obce se ukládá, aby
bezodkladně kontaktoval všechny nabyvatele a informoval je o rozhodnutí zastupitelstva
obce. Pokud manželé Dudeškovi, nebo manželé Šuráňovi odmítnout uzavření kupní smlouvy
v termínu do 30.11.2015, nebo se k návrhu obce do 30.11.2015 nevyjádří, zastupitelstvo obce
Břestek schvaluje, že příslušná id. část pozemku bude převedena do vlastnictví pana
Husaříka. Součástí kupní smlouvy musí být závazek nabyvatele o úhradě daně z nabytí
nemovitých věci a všech poplatků s prodejem nemovitosti souvisejících, včetně nákladů na
sepsání kupní smlouvy a správního poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Kupní cena
v celkové výši 27.600 Kč musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Při splnění všech
výše uvedených podmínek se starosta zplnomocňuje k uzavření smlouvy o převodu, jinak
převod pozemku musí být znovu projednán v zastupitelstvu obce.
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Usnesení č. 85/2015

Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený plán inventur na rok 2015.

Usnesení č. 86/2015
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. 1030024176/002, která se týká umístění kabelového vedení
elektřiny na pozemku parc. č. 955/17 v k.ú. Břestek a to za předpokladu, že v textu bude
opraven chybně uvedený LV č. 10001 za LV č. 1. Zastupitelstvo obce Břestek zplnomocňuje
starostu k podpisu smlouvy.

Usnesení č. 87/2015
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 částí obecních pozemků v k.ú. Břestek uvedených v tabulce:
parc. číslo
2605/6
2605/7
2610/6
2610/3
2610/7
2603/35
2603/36
2603/33
2603/13
20/2
2603/14
2603/29
2603/12
2603/15
2603/11
2603/3
2603/9
2616/1
79/2
76/2
2602/1

druh pozemku
ost. plocha - jiná
ost. plocha - jiná
ost. plocha - jiná
ost. plocha - silnice
ost. plocha - jiná
ost. plocha - jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha - jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha - jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha - jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
orná půda
trvalý travní porost
ost. plocha – silnice

celková výměra v m2
214
247
120
710
75
53
9
52
120
102
168
379
99
52
586
2.316
53
1.048
900
47
165

Tyto části výše uvedených pozemků budou identifikovány geometrickým plánem, který bude
oddělovat zastavěné nebo evidentně užívané části výše uvedených pozemků jinými osobami
než obcí.
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Usnesení č. 88/2015

Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje oslovení těchto geodetických kanceláří k vypracování cenové
nabídky na zpracování geometrického plánu na oddělení částí obecních pozemků v k.ú.
Břestek níže uvedené tabulce
parc. číslo
2605/6
2605/7
2610/6
2610/3
2610/7
2603/35
2603/36
2603/33
2603/13
20/2
2603/14
2603/29
2603/12
2603/15
2603/11
2603/3
2603/9
2616/1
79/2
76/2
2602/1

druh pozemku
ost. plocha – jiná
ost. plocha – jiná
ost. plocha – jiná
ost. plocha – silnice
ost. plocha – jiná
ost. plocha – jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – jiná
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
ost. plocha – ost. komunikace
orná půda
trvalý travní porost
ost. plocha – silnice

celková výměra v m2
214
247
120
710
75
53
9
52
120
102
168
379
99
52
586
2.316
53
1.048
900
47
165

které jsou zastavěny nebo evidentně užívány jinou osobou než obcí, dále na vytýčení hranic
obecních pozemků parc. č. 103 a 2603/7 v k.ú. Břestek, na zaměření bývalého vodního
náhonu na Záuličí, na zaměření kapličky v Hlůšku, na oddělení chodníku stavby „Silnice
III/4222: Břestek“ vypracované firmou VHK Zlín, odpovědný projektant Ing. Pavel Onderka
a na dořešení majetkové situace na Chabaních – místní komunikace č. 19c K Terasám: Ing
Bronislav Lapčík, Tupesy 248, Ing. Jan Pohunek, Na Splávku 1182, Uh. Hradiště, Ing. Petr
Ohera, Solná Cesta 133, Uh. Hradiště – Sady a Ing. Jiří Hrdina, V. Kulíška 1179, Uh.
Hradiště.
Usnesení č. 89/2015
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci starosty o aktualizaci Program rozvoje
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na období 2015 - 2030.

Usnesení č. 90/2015
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti na doplnění kompostérů a kontejnerů na
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biologicky rozložitelný odpad v rámci vyhlášené výzvy Operačního programu životního
prostředí a schvaluje firmu SEADD, s.r.o., IČ: 494 35 558, se sídlem Prvního Pluku 621/8a,
Praha 8, k vypracování k administraci projektu. Současně vyčleňuje dostatečné finanční
prostředky z rozpočtu obce na rok 2015 pro zpracování žádosti o dotaci a pověřuje starostu
obce předložit nejpozději na příští zasedání příslušnou rozpočtovou změnu

Usnesení č. 91/2015
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2015 ve
výši 500 Kč na osobu všem krojovaným, kteří se zúčastnili prezentace obce na Slavnostech
vína 2015. Jmenný seznam je dán prezenční listinou o počtu 63 osob.

Usnesení č. 92/2015
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje poskytnutí následujících finančních darů z rozpočtu obce na
rok 2015:
1. 3 tis. Kč pro Ilonu Stýskalovou, Břestek 294, za péči o obecní kroje
2. 6 tis. Kč pro Petra Stýskala, Břestek 294, za organizaci a vystupování na akcích obce,
3. 6 tis. Kč pro Mariana Špičáka, Břestek 85, za nadstandardní práci při kontrole
projektových dokumentací obce
4. 6 tis. Kč pro MUDr. Jana Píšťka, Břestek 302, a pro Josefa Grebeníčka, Břestek 192,
za zásluhy o rozvoj obce v kulturní oblasti,
5. 6 tis. Kč pro Ing. Štěpána Prochovníka, Břestek 32, a pro Ivetu Rosůlkovou za správu
a pomoc při tvorbě webových stránek obce
6. 6 tis. Kč pro Milana Hrabce, Břestek 397, za nadstandardní práci v kynologii a za péči
o opuštěné psy.

Usnesení č. 93/2015
Zastupitelstvo obce 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 2015
s následujícími změnami:
 na par. 2310 se položka 6121 navyšuje o 15 tis. Kč z důvodu úhrady materiálu na
provedení odbočky z hlavního řadu z částky 50 tis. Kč na 65 tis. Kč,
 na par. 3412 se položka 5171 navyšuje o 60 tis. Kč z důvodu instalování schodiště ve
sportovní hale do 1.poschodí z částky 20 tis. Kč na 80 tis. Kč,
 u par. 3745, pol. 6121- terénní úprava Chabaně číslice 45 nahrazují 65 (navýšení o 20
tis. Kč).
V souvislosti s tím se upravují závazné ukazatele rozpočtu na rok 2015 a výsledek změny č. 4
rozpočtu na rok 2015.
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Usnesení č. 94/2015
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomi informaci starosty obce o ukončení pronájmů
pozemků p.č. 1857/50, 2173/3, 2208/31, 2622 a 2654 v k.ú. Břestek k 1.10.2015 výpovědí ze
strany vlastníka Arcibiskupství Olomouckého, Wurmova 9, Olomouc, a ukládá starostovi
obce požádat Olomoucké arcibiskupství o budoucí odprodej pozemků p.č. 1857/50 a 2208/31
v k.ú. Břestek do vlastnictví obce Břestek za účelem případného vybudování cyklostezky
z Chabaní na Velehrad.

Usnesení č. 95/2015
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, schvaluje poskytnutí následujících úvěrů ve výši
maximálně 50 tis. Kč:
 Ing. Roberovi Jurčovi, bytem Břestek 228,
 Petře Karasové, bytem Břestek 202,
 manželům Jakubu a Tereze Bartoškovým, bytem Břestek 324,
 Martinu Kučerovi, bytem Břestek 319.
na ekologickou likvidaci odpadních vod z vlastních domů, za předpokladu, že o poskytnutí
půjčky požádají v termínu do 23.10.2015, za předpokladu doložení ručitele a za předpokladu
doložení položkového rozpočtu stavebních prací. Úvěry budou poskytnuty do výše
položkového rozpočtu výhradně na ekologickou likvidaci odpadních vod, maximálně však 50
tis. Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce kontrolou požadovaných podkladů a při
jejich splnění a doložení zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy o úvěru.

..............................................
Ing. Štěpán Prochovník
předseda návrhové komise

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

