Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 2.zasedání v roce 2016, 18.4.2016

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 18.4.2016

Usnesení č. 22/2016
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 usnesení č.
96/2015 se revokuje tak, že termín pro poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení pro p. Petru
Karasovou se prodlužuje do 31.7.2016.
Usnesení č. 23/2016
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 panu Petru Kouřilovi,
trvale bytem Břestek 14, na dobu určitou od 1.května 2016 do 31. prosince 2018 za měsíční
nájemné ve výši 4.000,- Kč za podmínky, že nájemné a zálohy na služby budou hrazeny dva
měsíce dopředu, a že proti nájemci a ani proti jedné z osob s ním v bytě bydlící není vedeno
exekuční řízení.
Usnesení č. 24/2016
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 102 odst. 2) písm. q) a § 102 odst. 4) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 18 zákona
č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku své příspěvkové organizace Mateřská škola Břestek, okres Uherské
Hradiště, se sídlem Břestek 102, IČO: 750 20 629, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2015.
Usnesení č. 25/2016
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 2) písm. x) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, a podle ustanovení § 129 odst. 2) písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Břestek za rok 2015 ve výši 49.252,88 Kč a v souladu s ustanovením §§ 27 až 37 včetně
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu
s ustanoveními § 137 školského zákona schvaluje převod výsledku hospodaření příspěvkové
organizace Mateřská škola Břestek za rok 2015 ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a ve výši
39.252,88 Kč do rezervního fondu.
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Usnesení č. 26/2016

Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění, a v souladu s ustanovením § 27 odst. 4) a 5) a v souladu s ustanovením § 37b odst. 1)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdější
předpisů, uděluje pro svou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Břestek, okres Uh.
Hradiště, předběžný souhlas k příjímání účelově neurčených finančních darů a schvaluje, aby
všechny účelově neurčené peněžité dary pro příspěvkovou organizaci se staly jejím majetkem.
Usnesení č. 27/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předloženou Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2015.
Usnesení č. 28/2016
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. 1030027019/002, která se týká umístění kabelového vedení
elektřiny na pozemku parc. č. 955/17 v k.ú. Břestek. Zastupitelstvo obce Břestek
zplnomocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 29/2016
Zastupitelstvo obce 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 přízemí obecní budovy č.p. 300 v k.ú. Břestek o
rozloze cca 17 m2 paní Anetě Březíkové, bytem Ježov 163, dohodou ke dni 18.4.2016.
Vyúčtování nájmu energií bude provedeno v souladu s nájemní smlouvou.
Usnesení č. 30/2016
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 z rozpočtu obce na rok
2016 ve výši 1.000,-- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Uh.
Hradiště, IČO: 712 08 232.
Usnesení č. 31/2016
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 z rozpočtu obce na rok
2016 ve výši 1.000,-- Kč Základní organizaci 63/03 Českého svazu ochránců přírody,
Záchranná stanice volně žijících živočichů Buchlovice, IČO: 709 67 318.
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Usnesení č. 32/2016

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 10.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2016 pro spolek Občané Břestku, o.s., IČ: 22754679, na ochranu
přírody, kulturní a společenské vyžití občanů obce. V souladu s přijatými Pravidly
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 33/2016
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 8.000,-- Kč
z rozpočtu obce na rok 2016 pro spolek MTBikers, o.s., IČ: 265 26 662 na náklady spojené
s jednorázovou akcí „Povečerníčkové bivakování“. V souladu s přijatými Pravidly
zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 34/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Dodatku č. 2 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“.
Usnesení č. 35/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje Plán společných zařízení, zpracovaný v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Tupesy na Moravě s rozšířeným obvodem do části k.ú. Buchlovice
a do části k.ú. Břestek, zasahující do k.ú. Břestek (zpracovatel Ageris s.r.o., Jeřábkova 5, 602
00 Brno, datum zpracování listopad 2014 a duben 2015.
Usnesení č. 36/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje zařazení projektu revitalizace podél Chabaňského potoka
v k.ú. Břestek do seznamu připravovaných investic specifikovaných usnesením č. 12/2016 ze
dne 8.2.2016 a schvaluje vypracování projektové dokumentace Ing. Horkým.
Usnesení č. 37/2016
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, na základě
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geometrického zaměření pozemků v předmětné lokalitě, schvaluje záměr převodu obecních
pozemků parc. č. 2603/44 – ostatní plocha o výměře 155 m2, 2603/45 – ostatní plocha o
výměře 30 m2, 2603/46 – ostatní plocha o výměře 19 m2 a 2603/47 – ostatní plocha o výměře
20 m2, vše v k.ú. Břestek. Všechny pozemky byly odděleny z obecního pozemku parc. 2603/3
geometrickým plánem č. 876 – 1/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou.
Usnesení č. 38/2016
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odkoupení následujících pozemků ležících pod místní
komunikací č. 19c K Terasám v k.ú Břestek:
 parc. č. 1068/3 – trvalý travní porost o výměře 17 m2 a parc. č. 1025/8 – trvalý travní
porost o výměře 27 m2 zapsaných na LV č. 329, z vlastnictví Danuše Spathové, bytem
Břestek 389,
 parc. č. 1067/3 – trvalý travní porost o výměře 15 m2 od vlastníků zapsaných na LV č.
624,
 parc. č. 1062/11 – trvalý travní porost zapsaný na LV č. 204 o výměře 31 m2
z vlastnictví Milady Novákové, bytem Štěrkoviště 1295, 76502 Otrokovice,
 parc. č. 1056/2 – trvalý travní porost zapsaný na LV č. 1573 o výměře 11 m2
z vlastnictví Richarda Spatha, bytem Na Splávku 603, 68601 Uherské Hradiště,
 parc. č. 1238/18 – orná půda zapsaná na LV č. 1104 o výměře 141 m2 z vlastnictví
Marcely Bockové, bytem Břestek 303,
 1238/17 – orná půda o výměře 153 m2 zapsaná na LV č. 621 z vlastnictví Josefa
Macháčka, Rembrandt Strasse 24/1/8, 1020 Wien, Rakousko,
 1238/15 – orná půda zapsaná na LV č. 1319 o výměře 127 m2 ve SJM Jana Mráze,
bytem Štěpnická 1081, 686 06 Uh. Hradiště a Evy Mrázové, bytem Břestek 49,
 parc. č. 1241/3 – orná půda zapsaná na LV č. 657 o výměře 91 m2 od vlastníka id ½
pozemku Aleny Oranyové, bytem Břestek 301 a od vlastníka id. ½ pozemku Karla
Zatloukala, bytem Břestek 301,
 parc. č. 1082/62 – trvalý travní porost o výměře 1 m2, parc. č. 1082/61 – trvalý travní
porost o výměře 38 m2 a parc. č. 1082/60 – trvalý travní porost o výměře 73 m2,
zapsaných na LV č. 1211 z vlastnictví Romana Smejkala, bytem Otakarova 81, 686 01
Uh. Hradiště,
 parc. č. 1022/3 – trvalý travní porost o výměře 187 m2 zapsaný na LV č. 838
z vlastnictví Miroslava Hanuse, bytem Břestek 208.
Všechna shora uvedená parcelní čísla pozemků vznikla na základě geometrického plánu č.
872 – 1/2016 na oddělení pozemků, který vypracoval Ing. Jan Pohunek. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k jednání s jednotlivými vlastníky o uzavření kupní smlouvy. Kupní
cena se stanovuje ve výši 50 Kč/m2. V případě podílového vlastnictví bude kupní cena
uhrazena podle výše jednotlivých podílů, v případě SJM bude kupní cena vyplacena rovným
dílem mezi manžely. Obec Břestek se zavazuje, že uhradí veškeré náklady s prodejem
pozemku spojené, tj. právnické služby, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a úhradu
daně z převodu nemovitosti. V případě, kdy obec bude stejnému vlastníku převádět jiný
pozemek, lze uplatnit formu směnné smlouvy. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k přípravě a podpisu kupní smlouvy za podmínek shora uvedených.

-4-

Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 2.zasedání v roce 2016, 18.4.2016
Usnesení č. 39/2016

Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odkoupení následujících pozemků při místní komunikaci č. 19c
K Terasám v k.ú Břestek:
 parc. č. 1068/2 – trvalý travní porost o výměře 10 m2 zapsaný na LV č. 329,
z vlastnictví Danuše Spathové, bytem Břestek 389,
 parc. č. 1067/2 – trvalý travní porost o výměře 4 m2 od vlastníků zapsaných na LV č.
624,
 parc. č. 1062/10 – trvalý travní porost zapsaný na LV č. 204 o výměře 1 m2
z vlastnictví Milady Novákové, bytem Štěrkoviště 1295, 76502 Otrokovice,
 parc. č. 1056/2 – trvalý travní porost zapsaný na LV č. 1573 o výměře 11 m2
z vlastnictví Richarda Spatha, bytem Na Splávku 603, 68601 Uherské Hradiště,
 1238/14 – orná půda zapsaná na LV č. 1319 o výměře 45 m2 ve SJM Jana Mráze,
bytem Štěpnická 1081, 686 06 Uh. Hradiště a Evy Mrázové, bytem Břestek 49,
 parc. č. 1082/59 – trvalý travní porost o výměře 5 m2, zapsaný na LV č. 1211
z vlastnictví Romana Smejkala, bytem Otakarova 81, 686 01 Uh. Hradiště,
 parc. č. 1022/2 – trvalý travní porost o výměře 92 m2 zapsaný na LV č. 838
z vlastnictví Miroslava Hanuse, bytem Břestek 208.
Všechna shora uvedená parcelní čísla pozemků vznikla na základě geometrického plánu č.
872 – 1/2016 na oddělení pozemků, který vypracoval Ing. Jan Pohunek. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k jednání s jednotlivými vlastníky o uzavření kupní smlouvy. Kupní
cena se stanovuje ve výši 15 Kč/m2. V případě podílového vlastnictví bude kupní cena
uhrazena podle výše jednotlivých podílů, v případě SJM bude kupní cena vyplacena rovným
dílem mezi manžely. Obec Břestek se zavazuje, že uhradí veškeré náklady s prodejem
pozemku spojené, tj. právnické služby, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a úhradu
daně z převodu nemovitosti. V případě, kdy obec bude stejnému vlastníku převádět jiný
pozemek, lze uplatnit formu směnné smlouvy. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu
k přípravě a podpisu kupní smlouvy za podmínek shora uvedených..
Usnesení č. 40/2016
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, na základě
geometrického zaměření pozemků v předmětné lokalitě, schvaluje záměr převodu obecního
pozemků parc. č. 2616/21 – ostatní plocha o výměře 242 m2 v k.ú. Břestek, který byl oddělen
z obecního pozemku parc. 2616/1 geometrickým plánem č. 872 – 1/2016 vypracovaným Ing.
Janem Pohunkem.
Usnesení č. 41/2016
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, na základě
geometrického zaměření pozemků v předmětné lokalitě, schvaluje záměr převodu obecního
pozemků parc. č. 2602/69 – ostatní plocha o výměře 108 m2 v k.ú. Břestek, který byl oddělen
z obecního pozemku parc. 2602/1 geometrickým plánem č. 879 – 4/2016 vypracovaným Ing.
Jakubem Říhou.
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Usnesení č. 42/2016

Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k jednání o možnosti odkoupení zeleného
pásu kolem kapličky v Hlůšku od pozemku p.č. 441/2 po pozemek p.č. 454/1 včetně za cenu
15 Kč/m2. V případě dohody s vlastníkem pozemku schvaluje jeho odkoupení za cenu 15
Kč/m2 s tím, že obec bude hradit veškeré náklady s prodejem spojené, tj. tj. právnické služby,
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a úhradu daně z převodu nemovitosti. V případě, že
obec bude stejné osobě prodávat nějakou část obecního pozemku, připadá v úvahu také
uzavření směnné smlouvy. Při splnění výše uvedených podmínek se starosta zplnomocňuje
k podpisu smlouvy o převodu nemovitosti.
Usnesení č. 43/2016
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, na základě
žádosti manželů Prochovníkových, bytem Břestek 32, neschvaluje záměr převodu části
obecního pozemku před domem č.p. 32 parc. č. 2603/3 – ostatní plocha v k.ú. Břestek.
Usnesení č. 44/2016
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, na základě
žádosti Mgr. Karla Hrkalíka, bytem Břestek 16, schvaluje záměr převodu části obecního
pozemku parc. č. 2603/7 – ostatní plocha v k.ú. Břestek.
Usnesení č. 45/2016
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci o projednání možnosti realizace
cyklostezky s chodníkem na Tupesy, k baloncentru a podél Zlechovského potoka.
Usnesení č. 46/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vypracování projektových dokumentací na vybudování
chodníku s cyklostezkou ve směru na Tupesy a chodníku k Baloncentru Břestek, který naváže
na stávající chodník při silnici III/4223 u křižovatky s místní komunikací 12c Cikánky, bude
pokračovat k domu č.p. 239 s místem pro přecházení na levou stranu silnice III/4223 a po levé
straně bude pokračovat chodníkem 200 cm k Baloncentru. Obě projektové dokumentace
budou vypracovány projekční kanceláří VHK Zlín, odpovědný projektant Ing. Pavel Onderka.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a místostarostu obce k jednání s dotčenými
vlastníky pozemků dotčených oběma stavbami.
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Usnesení č. 47/2016

Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce a místostarostu obce k jednání s Lesy ČR,
s.p., Oblastní správa Vsetín, o podmínkách správce toku k realizaci chodníku s cyklostezkou
podél Zlechovského potoka. Zastupitelstvo ukládá dokončit jednání do 30.6.2016.
Usnesení č. 48/2016
Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k jednání s Ing. Nenálem, Ředitelství
silnic Zlínského kraje, o možnostech vybudování lávky přes Zlechovský potok podél silnice
III/4223 u místního pohostinství. Zastupitelstvo ukládá dokončit jednání do 30.6.2016.
Usnesení č. 49/2016
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.2 rozpočtu obce na rok 2016.

..............................................
Marián Špičák
předseda návrhové komise

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

