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Usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek 
konaného dne 10.8.2022 

 
 

Usnesení č. 058/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem bytu č. 5 v budově sociálního bydlení v domě Břestek 
č.p. 186 občanu Ukrajiny panu YM narozenému dne -----. Nájem se uzavírá v souladu se 
specifickými podmínkami 80.výzvy IROP a stanoviskem MMR ČR na dobu určitou od 
11.8.2022 do 10.8.2024. Domácnost nájemce bude tvořit další osoba – manželka. Nájemné se 
stanovuje ve výši 74,30 Kč za m2 podlahové plochy bytu a měsíc se zaokrouhlením na celé 
koruny dolů. Nájemné je splatné do dvacátého dne za příslušný kalendářní měsíc. 
 
 

Usnesení č. 059/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek na základě uzavřené nájemní smlouvy na sociální byt č. 3 v budově 
č.p. 186 bere na vědomí ukončení nájemního vztahu s p. JV k datu 12.10.2022. Pokud se obci 
podaří zajistit nového vhodného nájemníka dříve než 12.10.2022, je starosta obce 
zplnomocněn uzavřít s p. JV dohodu o předčasném ukončení nájmu dohodou smluvních stran 
k termínu, na němž se obě smluvní strany dohodnou. 
 
 

Usnesení č. 060/2022 
 
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-
014330063192/001-ADS, které se týká stavby „Břestek, Chabaně, Geržová, Vávra, kab. NN“ 
za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2831/7 
v k.ú. Břestek s tím, že do smlouvy bude doplněn termín a číslo usnesení. Rozsah věcného 
břemene je specifikován geometrickým plánem č. 1092-7738/2021 zhotovený firmou ADITIS 
s.r.o. Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy. 
 
 

Usnesení č. 061/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Břestek, 
IČO: 00 542 253, a  Sdružením měst a obcí východní Moravy, IČ: 456 59 168, se sídlem třída 
Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, s doplněním údajů o schválení, a na jeho základě 
zplnomocňuje starostu obce k projednání a schválení vhodného typu smlouvy o výpůjčce mezi 
Obcí Břestek a Sdružením měst a obcí východní Moravy.   
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Usnesení č. 062/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek pověřuje starostu obce k vypracování vhodného typu smlouvy 
nebo vhodného typu předávacího protokolu, který umožní zapůjčení kompostérů jednotlivým 
domácnostem. 
 
 

Usnesení č. 063/2022 
 
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 ve výši 1 tis. Kč pro o. s.  Za 
sklem, Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín, IČ: 22901531. 
 
 

Usnesení č. 064/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje návrh na vyřazení pohledávek z účetnictví obce Břestek 
z důvodu nedobytnosti, a to poplatku za komunální odpad za rok 2016 v celkové výši 4.260,-- 
Kč, nákladů z nájemního vztahu v domě č.p. 102 za rok 2015 ve výši 28.813,-- Kč a nákladů 
na neproplacené vyúčtování energií firmou Energie pod kontrolou ve výši 50.150,-- Kč, celkem 
tedy 83.223,-- Kč. Současně zastupitelstvo obce Břestek schvaluje zaúčtování záloh za 
elektřinu ve sportovní hale Břestek ve výši 66.650,-- Kč jako spotřebu ve sportovní hale, 
odběrné místo Břestek č.e. 509. 
 

 
Usnesení č. 065/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě poptávkového řízení schvaluje firmu BENJAMÍN s.r.o., 
Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČO: 255 23 414, jako zhotovitele workoutového hřiště na 
veřejném prostranství u zvonice za nabídkovou cenu 289.463 Kč s DPH.  Zastupitelstvo obce 
zplnomocňuje starostu k uzavření vhodného typu smlouvy o dílo. 

 
 

Usnesení č. 066/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí se změnami týkajícími se podílového listu ČSOB akciový 
vodního bohatství a schvaluje ponechání 356,5240 ks podílového listu ČSOB akciový vodního 
bohatství v majetku obce. 

 
 

Usnesení č. 067/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.3 rozpočtu obce na rok 2022. 
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Usnesení č. 068/2022 
 
Zastupitelstvo Obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje investiční záměr: „Sportovní areál - Břestek“, jehož nositelem 
je Obec Břestek, se sídlem Břestek 14, 687 08 Buchlovice, IČO: 00 542 253. 
 
 

Usnesení č. 069/2022 
 
Zastupitelstvo Obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas s předložením žádosti o dotaci k projektu: „Sportovní 
areál - Břestek“, jehož nositelem je Obec Břestek, se sídlem Břestek 14, 687 08 Buchlovice, 
IČO : 00 542 253, v rámci programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, 
výzva: REGIONY 2022, Národní sportovní agentury. 
 
 

Usnesení č. 070/2022 
 
Zastupitelstvo Obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas a schvaluje zajištění spolufinancování projektu: 
„Sportovní areál - Břestek“, předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 – 2024, výzva: REGIONY 2022, Národní sportovní agentury. Obec Břestek 
zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových 
prokazatelně vynaložených nákladů projektu. 
 
 

Usnesení č. 071/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje Ing. LŽ, bytem ---------, IČO: 881 70 136, není plátcem DPH, 
k provedení veškerých kroků vedoucích k podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní areál - 
Břestek“ v rámci dotačního titulu č. 16252 - Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, 
výzva: REGIONY 2022, vyhlášenou Národní sportovní agenturou, za cenu 37.200 Kč, a 
k administraci žádosti až po závěrečné vyúčtování a vyhodnocení akce, za cenu 73.500 Kč. 
Zastupitelstvo obce Břestek zplnomocňuje starostu obce k uzavření vhodného typu smlouvy 
s Ing. LŽ. 
 
 

 
 

..............................................       ........................................... …………………………. 
         Ing. Aleš Hurdes          RNDr. Jindřich Krušina      MgA. Martin Crla     
  předseda návrhové komise                 starosta obce        místostarosta obce 


