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Usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek 

konaného dne 14.3.2022 
 
 

Usnesení č. 001/2022 
 
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 v plném rozsahu ruší usnesení č. 85/2021 o prodeji malotraktoru. 
 
 

Usnesení č. 002/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 102 odst. 2) písm. o) a podle § 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 31.12.2021. 
 
 

Usnesení č. 003/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. y) 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, schvaluje zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Břestek okres Uherské Hradiště, za rok 2021 ve výši 39.444,06 Kč a v souladu 
s ustanovením §§ 28 až 33 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 2021 ve výši 39.444,06 Kč 
do rezervního fondu. 
 
 

Usnesení č. 004/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje v souvislosti se zánikem fondu ČSOB Růstový jeho sloučením 
do fondu ČSOB odvážný prodej všech 881,329 ks fondu ČSOB Růstový. Zastupitelstvo obce 
zplnomocňuje starostu obce k provedení prodeje fondu ČSOB Růstový nejpozději 5.4.2022 do 
12:00. 
 
 

Usnesení č. 005/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, převzetí investorství celého projektu nazvaného Retenční vodní 
plochy v p.t. Kopánky, vypracovaného Ing. Tomášem Horkým, bytem -------------. 
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Usnesení č. 006/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení všech pozemků nezbytně nutných k realizaci stavby 
Retenční vodní plochy v p.t. Kopánky podle vypracované projektové dokumentace Ing. 
Tomášem Horkým, Terra projekt, bytem -----, za cenu 20 Kč/m2 z pozůstalosti po Ing. 
Radovanu Mikulovi, posledně bytem ------. Na přesné vymezení pozemků potřebných pro 
realizaci stavby retenčních vodních ploch bude vypracován vhodný geometrický plán, který 
vypracuje geodetická kancelář Ing. Bronislava Lapčíka. Geometrický plán musí být 
odsouhlasen prodávajícími a kupující obcí. Obec jako kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitostí, tj. náklady na vypracování geometrického plánu, poplatek za vklad do 
katastru, případnou daň z nabytí nemovitosti a náklady na ověření podpisu prodávajících. 
 
 

Usnesení č. 007/2022 
 
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. OT-
014330060875/001-ADS, které se týká přípojky elektřiny na obecních pozemcích parc. č. 
2610/6 a 2610/9 k novostavbě domu v katastrálním území Břestek s tím, že do smlouvy bude 
doplněn termín a číslo usnesení. Rozsah věcného břemene je specifikován geometrickým plánem 
č. 1086-6058/20210, vyhotoveným firmou ADITIS s.r.o., Brno. Geometrický plán je nedílnou 
součástí smlouvy. 
 

 
Usnesení č. 008/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou obecně závaznou vyhlášku o stanovení 
obecního systému odpadového hospodářství. 
 

 
Usnesení č. 009/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení s firmou STEELMET, s.r.o., se sídlem Brněnská 1372, 686 03 Staré 
Město, IČO: 255 90 511. 
 

 
Usnesení č. 010/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí uzavření smlouvy o dodávkách použitého 
kuchyňského oleje a tuku (katalogové číslo odpadu: 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“) s firmou 
FRITEX, s.r.o., se sídlem Markvartice 108, 675 22 Markvartice, IČO: 292 98 555. 
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Usnesení č. 011/2022 
 
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 3 tis. Kč z rozpočtu obce na rok 
2022 Českému svazu včelařů, základní organizace Buchlovice, se sídlem Váhovy 620, 
Buchlovice, IČO: 653 25 664. 
 

 
Usnesení č. 012/2022 

 
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 účelové finanční dotace 12 tis. Kč z rozpočtu 
obce na rok 2022 na zakoupení 4 ks závěsů ke zvedáku s oporou Sociálním službám Uh. 
Hradiště, p.o, Štěpnická 1139, Uherské Hradiště, IČO: 000 92 096, pro Domov pro seniory a 
Domov se zvláštním režimem Buchlovice. V souladu s přijatými Pravidly pro poskytování 
dotací a darů z rozpočtu obce Břestek zastupitelstvo obce Břestek zplnomocňuje starostu obce 
k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 

 
Usnesení č. 013/2022 

 
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 účelové finanční dotace 20 tis. Kč společnosti 
BALONY.EU s.r.o., se sídlem Břestek 316, IČ: 269 14 778, z rozpočtu obce na rok 2022 na 
konání balónové fiesty „BALONY BŘESTEK 880“, která se uskuteční dne 4.6.2022. 
V souladu s přijatými Pravidly pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Břestek 
zastupitelstvo obce Břestek zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy. 
 

 
Usnesení č. 014/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a nad rámec přijatých Pravidel pro poskytování dotací a finančních darů 
z rozpočtu obce Břestek, schvaluje poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině 
prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni na bankovní účet u ČSOB a.s., č.ú. 
93209320/0300 ve výši 50 tis. Kč. 
 

 
Usnesení č. 015/2022 

 
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 4.900 Kč z.s. Vinaři Břestek, se 
sídlem Břestek 14, 687 08 Buchlovice, IČO: 038 49 015, na pořádání velikonočního koštu vín. 
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Usnesení č. 016/2022 
 
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje vyřazení nedokončené investice s názvem ODEUM US – sportovní areál 
v hodnotě 300.055,50 Kč z účetní evidence obce. 
 

 
Usnesení č. 017/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, schvaluje předložený návrh Směrnice o cestovních náhradách 
 

 
Usnesení č. 018/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložený odpisový plán obce Břestek na 
rok 2022. 
 

 
Usnesení č. 019/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.1 rozpočtu obce na rok 2022. 
 

 
Usnesení č. 020/2022 

 
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, IČO: 456 59 176, k provedení výběrového řízení na 
zakázku Multifunkční dům v obci Břestek za cenu 36.300 Kč včetně DPH a ukládá starostovi 
obce zahájit kroky k zahájení výběrového řízení 
 

 
Usnesení č. 021/2022 

 
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 
pronájmu sportovní haly č.e. 509 a fotbalového hřiště na pořádání sportovních kempů pro děti 
ve věku od 6 do 12 let ve dnech 4.7.2022 - 8.7.2022, 11.7.2022 – 15.7.2022 a 1.8.2022 – 
5.8.2022. 
 

 
Usnesení č. 022/2022 

 
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 
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prodeje nebo směny části zaploceného obecního pozemku parc. č. 2605/7 v k.ú. Břestek. 
Oddělení pozemku musí být provedeno vhodným geometrickým plánem. 
 

 
Usnesení č. 023/2022 

 
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 
pronájmu západní části budovy sportovní haly č.e. 509  a části přilehlé parkovací plochy za 
účelem provozování pohostinských služeb. 
 

 
Usnesení č. 024/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě kontinuity provozování pohostinských služeb a s péčí řádného 
hospodáře schvaluje pronájem severozápadního traktu budovy č.e. 509 na pozemku parc. č. st. 
314/1 a pronájem části pozemků parc. č. 887/4, 887/8 a 2589/1 v rozsahu nájemní smlouvy s p. 
Petrem Stýskalem uzavřené dne 24.2.2021 za účelem provozování pohostinských služeb p. 
Iloně Stýskalové, bytem -----, a to na dobu určitou do výběru nového nájemce pohostinství 
s využitím ustanovení § 39 odst. 3) zákona o obcích. 
 

 
Usnesení č. 025/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021. 
 

 
Usnesení č. 026/2022 

 
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2) písm. t) a v souladu s ustanovením § 36 odst. 2) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uděluje in memoriam cenu obce 
Břestek panu Petru Stýskalovi, narozenému 1958, za celoživotní přínos společenskému, 
sportovnímu a kulturnímu životu v obci. 
 

 
 
 
..............................................       ........................................... …………………………. 
   Ing. Květoslav Trávníček         RNDr. Jindřich Krušina                Ing. Aleš Hurdes     
  předseda návrhové komise                 starosta obce       člen návrhové komise 


