Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 2.zasedání v roce 2017, 3.5.2017

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 3.5.2017
Usnesení č. 27/2017
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,
 v plném rozsahu zrušuje usnesení č. 65/2008 a 24/2009,
 revokuje usnesení č. 18/2010 tak, že terminuje podání žádosti o rekonstrukci válečného
hrobu do 31.10.2017 za předpokladu, že se zastupitelstvo obce shodne na výsledném
řešení úpravy – odpovídá starosta obce,
 opravuje překlep v usnesení č. 16/2017 a to tak, že část poplatku za vklad do katastru
ze strany p. Andrýskové, Říhové a Kovářů činí 80 Kč.
Usnesení č. 28/2017
Zastupitelstvo obce Břestek po projednání bere na vědomí účetní závěrku sestavenou
k 31.12.2016 a závěrečný účet svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2016.
Usnesení č. 29/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce člena zastupitelstva, v platném znění, stanovuje následující výši odměn pro neuvolněné
členy zastupitelstva obce s výjimkou místostarosty: 300 Kč pro člena nebo předsedu výboru,
300 Kč pro člena zastupitelstva a příplatek ve výši 200 Kč pro člena zastupitelstva. Odměna
člena zastupitelstva je dána součtem výše uvedených odměn podle funkčního zařazení a bude
poskytována ode dne schválení tohoto usnesení, tj. od 3.5.2017.
Usnesení č. 30/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330040257/002, který se týká distribuční soustavy – kabel NN a smyčkovací skříň na
obecním pozemku parc. č. 955/17 podle geometrického plánu č. 929-2a/2017, který je nedílnou
součástí smlouvy.
Usnesení č. 31/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330037698/004, který se týká venkovního vedení kabelu NN přes obecní pozemky parc. č.
2603/29, 2603/32 a 2603/33 podle geometrického plánu č. 935-97c/2017, který je nedílnou
součástí smlouvy.

-1-

Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 2.zasedání v roce 2017, 3.5.2017
Usnesení č. 32/2017

Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT014330041369/001, který se týká distribuční soustavy – kabel NN na obecním pozemku parc.
č. 955/17 podle geometrického plánu č. 934-96c/2017, který je nedílnou součástí smlouvy.
Usnesení č. 33/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje provedení drobných investičních akcí spojených s výměnou
baterií, demolicí komínu, výměnou kotle na plyn v přízemí budovy, realizací nového schodiště
do budovy a provedení vyrovnání podlahy na chodbě mateřské školy v prvním patře budovy
v celkové hodnotě do 300 tis. Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k předložení příslušné
změny rozpočtu a to nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 34/2017
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 3.000,-- Kč z rozpočtu
obce na rok 2017 Českému svazu včelařů, z.s., ZO Buchlovice, IČO: 653 25 644.
Usnesení č. 35/2017
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 1.000,-- Kč z rozpočtu
obce na rok 2017 Základní organizaci 63/03 Českého svazu ochránců přírody, Záchranná
stanice volně žijících živočichů Buchlovice, IČO: 709 67 318.
Usnesení č. 36/2017
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 31.12.2016.
Usnesení č. 37/2017
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
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znění pozdějších předpisů, zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Břestek za rok 2016 ve výši 23.599,52 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 2016 ve výši 10.000 Kč do fondu odměn a ve výši
13.599,52 Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 38/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vypracování geometrického plánu na zaměření skutečného
stavu místní komunikace 23c Kolem Sekvoje v úseku od domu č.p. 236 po vodojem na
Chabaních a místní komunikace č. 15 C Pod Břesteckou Skálu v úseku od začátku lesa po
garáže při cestě a pověřuje starostu obce k předložení příslušného rozpočtového opatření
nejpozději na následujícím zasedání zastupitelstva obce. Dále pověřuje starostu obce k jednání
o stanovení podmínek případné směny nebo koupě pozemků.
Usnesení č. 39/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vypracování studie rozšíření školní zahrady a pověřuje starostu
obce k předložení příslušného rozpočtového opatření nejpozději na následujícím zasedání
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 40/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu bývalé školy na Chabaních č.p. 186 na sociální bydlení.
Usnesení č. 41/2017
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci o stanovení vratky dotace ze SFŽP na
projekt „Návrh tůní a mokřadů – interakční prvek v p.t. Hlůšek k.ú. Břestek.
Usnesení č. 42/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce
Břestek a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. VPS 02/2016 uzavřené dne 5.5.2016
mezi obcí Břestek a Občany Břestku, z.s., nezařazuje náklady na benzin, na poštovné,
ověřování podpisů a náklady na právní služby spojené s registrací spolku do uznatelných
nákladů a stanovuje vratku dotace poskytnuté obcí Břestek zapsanému spolku Občané Břestku
v roce 2016 ve výši 2.423 Kč se splatností do 31.7.2017.
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Usnesení č. 43/2017

Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 2603/56 - ostatní plocha o výměře 26 m2 a
pozemku p.č. 2603/57 - ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v k.ú. Břestek, za kupní cenu 50
Kč/m2 do výhradního vlastnictví pana MUDr. René Kamrly, bytem Břestek 25. Oba pozemky
byly odděleny z obecního pozemku p.č. 2603/8 geometrický plánem č. 894 – 15/2016
vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 1.550,-- 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. Nabyvatel pozemků je
povinen 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 a případnou daň z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení č. 44/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2603/58 – ostatní plocha o výměře 26 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního paní Anežky Markové, bytem Břestek
201. Pozemek p.č. 2603/58 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2603/8 geometrickým
plánem č. 894 – 15/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 1.300,- 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.
Nabyvatelka pozemku je povinna 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 a případnou daň z nabytí nemovitých
věcí.
Usnesení č. 45/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2603/55 – ostatní plocha o výměře 5 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního vlastnictví Aloise Návrata, bytem Boršice
668. Pozemek p.č. 2603/55 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2603/9 geometrickým
plánem č. 894 – 15/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou. Výsledná kupní cena činí 250,-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. Nabyvatel
pozemku je povinen 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 a případnou daň z nabytí nemovitých
věcí.
Usnesení č. 46/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku p.č. 2610/33 – ostatní plocha o výměře 96 m2 za
kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního vlastnictví Bronislava Marka, bytem Břestek 229.
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Pozemek parc. č. 2610/33
vznikl na základě geometrického plánu č. 891-1/2016
vypracovaného Ing. Janem Pohunkem a byl vytvořen sloučením části pozemku parc. č. 2610/1
o výměře 1 m2 označené písm. g) a části pozemku parc. č. 2610/3 o výměře 95 m2 označené
písm. h). Výsledná kupní cena činí 4.800,-- 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. Nabyvatel pozemku je povinen 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 a
případnou daň z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení č. 47/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2610/31 – ostatní plocha o výměře 72 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do SJM Josefa a Zdenky Vávrových, oba bytem Břestek
247. Pozemek p.č. 2610/31 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2610/3 geometrickým
plánem č. 891 – 1/2016 vypracovaným Ing. Janem Pohunkem. Výsledná kupní cena činí 3.600,- 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 je 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 a případnou daň z nabytí nemovitých
věcí.
Usnesení č. 48/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2610/29 – ostatní plocha o výměře 73 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního vlastnictví Miroslava Mrkvy, bytem
Břestek 307. Pozemek p.č. 2610/29 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2610/3
geometrickým plánem č. 891 – 1/2016 vypracovaným Ing. Janem Pohunkem. Výsledná kupní
cena činí 3.650,-- 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. Nabyvatel pozemku je povinen 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 a případnou daň z nabytí
nemovitých věcí.
Usnesení č. 49/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2610/28 – ostatní plocha o výměře 54 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního vlastnictví Miloše Svobody, bytem
Břestek 285. Pozemek p.č. 2610/28 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2610/3
geometrickým plánem č. 891 – 1/2016 vypracovaným Ing. Janem Pohunkem. Výsledná kupní
cena činí 2.700,-- 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
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mapy. Nabyvatel pozemku je povinen 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 a případnou daň z nabytí
nemovitých věcí.
Usnesení č. 50/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2610/35 – ostatní plocha o výměře 53 m2
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do výhradního vlastnictví Jany Krušinové, bytem
Břestek 297. Pozemek p.č. 2610/35 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 2610/4
geometrickým plánem č. 882 – 5/2016 vypracovaným Ing. Janem Pohunkem. Výsledná kupní
cena činí 2.650,-- 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. Nabyvatelka pozemku je povinna 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 a případnou daň z nabytí
nemovitých věcí.
Usnesení č. 51/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, darování obecního pozemku parc. č. st. 153/2 – zastavěná plocha
o výměře 4 m2 v k.ú. Břestek, který byl oddělen geometrickým plánem č. 901-5/2016
vypracovaným Ing. Bronislavem Lapčíkem, do SJM Ing. Jana a Jarmily Patkové, bytem
Břestek č.p. 108. Manželé Patkovi uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku, tj.
náklady na vypracování geometrického plánu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí a
případnou daň z nabytí nemovitých věcí.
Usnesení č. 52/2017
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2603/62 – ostatní plocha o výměře 160 m2
a pozemku parc. č. 103/6 – ostatní plocha o výměře 168 m2, vše v k.ú. Břestek, za kupní cenu
22 Kč/m2 specifikovanou ve znaleckém posudku č. 4452/2017 soudního znalce Ing. Zbyňka
Domanského ze dne 29.3.2017, do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno. Geometrickým plánem č. 739 – 26/2016
vypracovaným Miloslavem Kubesem byl pozemek p.č. 2603/62 oddělen z obecního pozemku
parc. č. 2603/7 a pozemek p.č. 103/6 byl oddělen z obecního pozemku parc. č. 103/3. Výsledná
kupní cena činí 7.216,-- Kč. Nabyvatel pozemků je povinen uhradit náklady na vypracování
geometrického plánu ve výši 2 tis. Kč, dále zaplatí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a
případnou daň z nabytí nemovitých věcí. Při splnění shora uvedených podmínek se starosta
obce zplnomocňuje k podpisu kupní smlouvy.
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Usnesení z 2.zasedání v roce 2017, 3.5.2017
Usnesení č. 53/2017

Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, odkoupení id. 1/8 pozemků zapsaných na LV č. 1099 pro
katastrální území a obec Břestek z vlastnictví Vladimíra Němce, bytem Nad Rybníkem 104,
686 01 Uh. Hradiště, za smluvní kupní cenu 25 Kč/m2. Jmenovitě jde o následující pozemky
v k.ú. Břestek: parc. č. 260/33 - orná půda o výměře 586 m2, parc. č. 260/63 - orná půda o
výměře 1073 m2, parc. č. 260/97 - orná půda o výměře 4915 m2, parc. č. 260/102 - orná půda o
výměře 3673 m2, parc. č. 314/12 - orná půda o výměře 902 m2, parc. č. 419/1 - orná půda o
výměře 1340 m2, parc. č. 419/2 - orná půda o výměře 251 m2, parc. č. 1093/145 - vinice o
výměře 495 m2, parc. č. 1093/149 - vinice o výměře 479 m2, parc. č. 1338 - vinice o výměře
126 m2, parc. č. 1339/1 – zahrada o výměře 477 m2, parc. č. 1339/2 - zahrada o výměře 454 m2,
parc. č. 1340 – trvalý travní porost o výměře 64 m2, parc. č. 1341 – trvalý travní porost o výměře
70 m2, parc. č. 1343 – vinice o výměře 140 m2, parc. č. 2498/1 – lesní pozemek o výměře 885
m2, parc. č. 2521 - trvalý travní porost o výměře 1539 m2, parc. č. 2602/13 – ostatní plocha o
výměře 31 m2 a parc. č. 2602/31 – ostatní plocha o výměře 12 m2. Výsledná kupní cena je
54.725 Kč. Obec Břestek se zavazuje, že uhradí veškeré náklady s prodejem pozemku spojené,
tj. právnické služby a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 54/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.2 rozpočtu obce na rok 2017.
Usnesení č. 55/2017
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016.

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

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

