Obec Břestek, Břestek 14

Usnesení z 5.zasedání v roce 2019, 24.7.2019

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek
konaného dne 24.7.2019

Usnesení č. 66/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, ruší v celém rozsahu usnesení č. 65/2019 z důvodu požadavků původních
vlastníků pozemků.
Usnesení č. 67/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení id. ½ pozemků parc. č pozemků 2366/1 – orná půda
o výměře 1867 m2, 2366/2 – trvalý travní porost o výměře 341 m2, 2831/1 - ost. plocha o výměře
25 m2 a 2381/2 - ost. plocha o výměře 373 m2 z vlastnictví p. Zdeňky Jurčíkové, bytem Úprkova
1804, Staré Město, za celkovou cenu 130.300 Kč, která odpovídá ceně 100 Kč/m2. Obec uhradí
poplatek za vklad do katastru, obec uhradí případnou daň z nabytí nemovitých věcí, obec uhradí
správní poplatky za ověření podpisu, obec podá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí. Při splnění výše uvedených podmínek zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 68/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst.1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení nezbytně
nutných ploch z pozemků parc. č. 2366/1, 2366/2 a 2831/1 pro stavbu kanalizace, která bude
odvádět vyčištěné odpadní vody z domu č.p. 186 na Chabaních do recipientu Chabaňského
potoka. Přesné vymezení vykupovaných pozemků bude určeno geometrickým plánem, který
pro tyto účely vyhotoví Ing. Jakub Říha, Geodetická kancelář Na Splávku Uh. Hradiště.
Usnesení č. 69/2019
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 směnnou smlouvou, a to id. ½ obecního pozemku parc. č. 2831/2 – ostatní plocha o
výměře 373 m2 a na základě geometrického plánu na oddělení nezbytně nutných ploch pro
stavbu kanalizace, která bude odvádět vyčištěné odpadní vody z domu č.p. 186 na Chabaních
do recipientu Chabaňského potoka, schvaluje záměr převodu id. ½ částí obecních pozemků
parc. č. 2366/1, 2366/2 a případně 2831/1, které obec nebude potřebovat ke stavbě shora
uvedené kanalizace.
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Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení částí pozemků parc. č. 2366/1, 2366/2 a 2831/1
nezbytně nutných pro realizaci kanalizace, která bude odvádět vyčištěné odpadní vody z domu
č.p. 186 na Chabaních do recipientu Chabaňského potoka, z vlastnictví p. Davida Luži, bytem
Tupesy č.p.433, který je vlastníkem id. ½ shora uvedených pozemků. Přesné vymezení
vykupovaných pozemků bude určeno geometrickým plánem, který pro tyto účely vyhotoví Ing.
Jakub Říha, Geodetická kancelář Na Splávku Uh. Hradiště. Převod pozemků mezi p. Davidem
Lužou a obcí Břestek se uskuteční kupní nebo směnnou smlouvou. Zastupitelstvo obce Břestek
pověřuje starostu obce k uzavření kupní nebo směnné smlouvy při dodržení následujících
podmínek: cena max. 100 Kč/m2, obec podá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých, daň
z nabytí nemovitých věcí bude uhrazena dle zákona, v případě směnné smlouvy budou poplatek
za vklad do katastru a náklady na zpracování geometrického plánu hrazeny podle usnesení
zastupitelstva obce Břestek č. 65/2016 ze dne 20.6.2016.
Usnesení č. 71/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatné uzavření smlouvy o právu provést stavbu
kanalizace, která bude odvádět vyčištěné odpadní vody z domu č.p. 186 na Chabaních do
recipientu Chabaňského potoka, přes pozemek parc. č. 2387/7 – orná půda o výměře 565 m ve
vlastnictví manželů Klimkových, bytem Mojmírova 769, Uh. Hradiště, a přes pozemky parc. č.
2366/1, 2366/2 a případně 2381/1, jejichž id. ½ je ve vlastnictví p. Davida Luži, bytem Tupesy
433. Obec Břestek se zavazuje, že součástí smlouvy o právu provést stavbu kanalizace bude
možnost bezúplatného napojení vyčištěných odpadních vod z nemovitostí ve vlastnictví
manželů Klimkových a p. Luži na obecní kanalizaci.
Usnesení č. 72/2019
Zastupitelstvo obce Břestek v souladu s ustanovením § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, po projednání bere na vědomí
schválený závěrečný účet Svazku obcí Čistý Zlechovský potok za rok 2018.
Usnesení č. 73/2019
Zastupitelstvo obce Břestek v souladu s ustanovením § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, po projednání bere na vědomí
závěrečný účet Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, za rok 2018.
Usnesení č. 74/2019
Zastupitelstvo obce Břestek v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, bere na vědomí poskytnutí pronájmu části pozemků parc. č. 2589/1
a 2590 v k.ú. Břestek panu Zdeňku Mendlovi, bytem Břestek 511E, nájemní smlouvou
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schválenou starostou obce za účelem provozování lyžařského svahu, a to na dobu kratší než 30
dnů od 1.7.2019 do 30.7.2019.
Usnesení č. 75/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením zastupitelstva obce Břestek č. 32/2019
ze dne 22.5.2019 schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 2589/1 a 2590 v k.ú. Břestek panu
Zdeňku Mendlovi, bytem Břestek 511E, za účelem provozování lyžařského svahu a to na dobu
neurčitou od 30.7.2019. Přesné vymezení pozemku je dáno grafickým náčrtem, který je
přílohou č. 1 nájemní smlouvy. Nájemné činí 15 % z registrovaných tržeb za uplynulou
lyžařskou sezónu s tím, že minimální hodnota ročního nájmu je 15.000 Kč. Vyúčtování nájmu
nájemce podává k 31.květnu za uplynulou lyžařskou sezónu. Nájemci bude dána možnost
podnájmu pozemků třetí osobě se souhlasem starosty obce Břestek. Pronajímateli je dána
možnost okamžité výpovědi v případě, že nájemce hrubým způsobem poruší své povinnosti.
Za takové se považuje:
 nájemce neužívá pozemky za účelem, ke kterému byly nájemní smlouvou pronajaty,
 nájemce neprovozuje lyžařský vlek po dobu delší než jeden rok,
 nájemce nesplní podmínky rozhodnutí správního orgánu uložené mu v souvislosti
s provozováním lyžařského svahu.
Při splnění shora uvedených podmínek zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce
k uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení č. 76/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Návrh LBC v k.ú. Břestek“
vypracovaný projekční firmou Florstyl s.r.o., se sídlem Pánská 25, 686 04 Kunovice,
zodpovědný projektant Ing. Markéta Sprinzlová, v rámci Operačního programu životního
prostředí, specifický cíl 4.3. Posílení přirozené funkce krajiny a schvaluje vyčlenění
dostatečných finančních prostředků z rozpočtu obce Břestek na financování vlastního podílu
obce.
Usnesení č. 77/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje firmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, se
sídlem Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 456 59 176, k podání žádosti o dotaci v rámci
Operačního programu životního prostředí a kompletní administraci projektu nazvaného „Návrh
LBC v k.ú. Břestek“ vypracovaný projekční firmou Florstyl s.r.o., se sídlem Pánská 25, 686 04
Kunovice, zodpovědný projektant Ing. Markéta Sprinzlová, za cenu 111.320,-- Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k uzavření vhodného typu smlouvy a
ukládá starostovi obce připravit nejpozději na následující zasedání zastupitelstva obce
rozpočtové opatření k realizaci nákladů spojených s administrací projektu.
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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 id. 1/26 obecní kanalizace na Chabaních v hodnotě 25.422,-- Kč a schvaluje záměr
převodu 1/26 majetkových práv ve Společnosti vlastníků kanalizace Chabaně z majetku obce
Břestek.
Usnesení č. 79/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením článku IV zakládací smlouvy o sdružení osob
schvaluje manželům Vaňkovým, bytem ul. SNP 1175, 765 02 Otrokovice, vstup do sdružení
osob „Společnost vlastníků kanalizace Chabaně“ za úhradu příspěvku na stavbu kanalizace ve
výši 25.422,-- Kč.
Usnesení č. 80/2019
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje nákup zahradního traktoru WEIBANG s označením 2622
COBRA Premium za cenu max. 395 tis. Kč včetně DPH a ukládá starostovi obce připravit
nejpozději na následující zasedání zastupitelstva příslušnou změnu rozpočtu obce na rok 2019.

..............................................
Ing. Květoslav Trávníček
předseda návrhové komise

...........................................
RNDr. Jindřich Krušina
starosta obce
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………………………….
Roman Malík
člen návrhové komise

