
Obec Břestek, Břestek 14  Usnesení z 2.zasedání v roce 2022, 16.5.2022 

 - 1 - 

 
Usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek 

konaného dne 16.5.2022 
 
 

Usnesení č. 027/2022 
 
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 se v celém rozsahu ruší usnesení č. 90/2017. 
 
 

Usnesení č. 028/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17 odst. 7) písm. a) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
závěrečný účet obce Břestek za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 
 
 

Usnesení č. 029/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 84 odst. 2) písm. b) 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 
Obce Břestek, se sídlem Břestek 14, IČO: 00 542 253, sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2021. 
 
 

Usnesení č. 030/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek jako vlastník domovní čistírny odpadních vod pro dům č.p. 186 a 
vlastník kanalizace, kterou jsou vyčištěné odpadní vody z domu č.p. 186 odváděny do 
recipientu Chabaňského potoka, schvaluje výši stočného ve výši 20 Kč/m3 vyčištěné vody a 
odvedené do recipientu Chabaňského potoka, za předpokladu, že to dovolí řídící orgán 
dotačního titulu IROP na výstavbu sociálních bytů. 
 
 

Usnesení č. 031/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem části sportovní haly č.e. 509 v Břestku p. Iloně 
Stýskalové, bytem -------, za účelem provozování pohostinských služeb. Přesné grafické 
vymezení předmětu nájmu tvoří Přílohu č. 1 nájemní smlouvy, které je ve stejném rozsahu jako 
u předchozích nájemních smluv na pronájem pohostinství. Nájem se uzavírá od 7.6.2022 na 
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou pro obě strany. Nájemné se bude splácet měsíčními 
splátkami ve výši 4.000 Kč splatnými vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. 
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Vyúčtování služeb bude provedeno vždy nejpozději do 15. března za každý kalendářní rok. 
Nájemce bude hradit spotřebu vody (vodné i stočné) a elektřiny podle odpočtových měřidel. 
Nájemce bude hradit odvoz směsného komunálního odpadu, a naopak mu bude umožněno 
zapojení do systému nakládání s vytříděnými složkami odpadu (plast, papír a sklo) za cenu 3 
tis. Kč ročně. Nájemci bude umožněno využívat sociální zařízení (WC) pro svou osobní potřebu 
a pro návštěvníky pohostinství. 
 
 

Usnesení č. 032/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem části sportovního areálu zahrnující sportovní halu a 
fotbalové hřiště na období od 4.7.2022 do 8.7.2022, od 11.7.2022 do 15.7.2022 a od 1.8.2022 
do 5.8.2022 za účelem sportovního kempu pro děti z okolí ve věku 6 – 12 let. Nájem činí 500 
Kč za každý týdenní kemp, nájemné za příslušný kemp je splatné do 10 dnů od ukončení 
týdenního kempu. Nájemce dále uhradí vypočtenou spotřebu vody (stočné a vodné) a spotřebu 
elektrické energie související s pořádáním kempu. Spotřeba vody a elektřiny je splatná do 10 
dnů od ukončení týdenního kempu. 
 
 

Usnesení č. 033/2022 
 
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. HO-
014330083661/002-MDP, které se týká stavby „Osvětimany, posílení NN“ za účelem umístění 
distribuční soustavy - kabelového vedení NN a pilíře NN na pozemcích parc. č. 2863/3, 2863/6, 
2863/11, 2863/75, 2863/76 a 11/2 v k.ú. Osvětimany s tím, že do smlouvy bude doplněn termín 
a číslo usnesení. Rozsah věcného břemene je specifikován geometrickým plánem č.: 1579-
67/2022 zhotovený firmou 1.GEO, spol. s r.o. Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy. 
 

 
Usnesení č. 034/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek schvaluje podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2605/16 – ostatní plocha o výměře 36 m2 
v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 do vlastnictví Romany Březinové, bytem -------. 
Pozemek p.č. 2605/16 – ostatní plocha o výměře 36 m2 byl oddělen z obecního pozemku parc. 
č. 2605/7 geometrickým plánem č. č. 882-5/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou, 
Geodetická kancelář Na Splávku 1182, Uh. Hradiště. Výsledná kupní cena činí 1.800,-- 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. Nabyvatelé 
pozemků jsou povinni uhradit náklady na vypracování geometrického plánu, dále zaplatí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí, náklady na ověření podpisů a případnou daň z nabytí 
nemovitých věcí. 
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Usnesení č. 035/2022 
 
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pověřuje starostu a místostarostu MgA. Crlu zjistit možnosti zajištění bezbariérového 
přístupu do nadzemních podlaží v budově DPS Břestek a ukládá o možnostech bezbariérového 
přístupu informovat na dalším zasedání zastupitelstva. 
 

 
Usnesení č. 036/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, bere na vědomí informaci o realizaci víceprací a prací nad rámec rozpočtu stavby 
nazvané „Oprava MK Pod Bílé Búdy“. 

 
 

Usnesení č. 037/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 
zákon), v platném znění, a podle § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) a § 102 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje předložené Nařízení obce 
Břestek, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických 
odvětvích. 
 

 
Usnesení č. 038/2022 

 
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 3.000 Kč z rozpočtu 
obce na rok 2022 pro Sociální služby Uh. Hradiště, p.o., IČO: 00092096, se sídlem Štěpnická 
1139, 686 06 Uh. Hradiště. Finanční dar je určen pro potřeby péče o Dominika Žigu, který je 
jako občan obce umístěn v Domově pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na 
Bělince. 
 

 
Usnesení č. 039/2022 

 
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 finanční dar ve výši 1.000 Kč z rozpočtu obce Břestek na 
rok 2022 pro Českobratrskou církev evangelickou – středisko CESTA, IČO: 652 67 991, se 
sídlem Na Stavidle 1266 Uh. Hradiště. 
 

 
Usnesení č. 040/2022 

 
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje plnění vyplývající z předloženého návrhu smlouvy o poskytnutí produktu 
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s firmou Galileo Corporation s.r.o., IČO: 25448714, se sídlem Březenecká 4808, 430 04 
Chomutov, a zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
 

 
Usnesení č. 041/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, na základě došlé výpovědi schvaluje ukončení nájmu bytu č. 7 v budově č.p. 186 v obci 
Břestek (sociální byty) k termínu 31.8.2022. Pokud se obci podaří zajistit nového vhodného 
zájemce dříve, je starosta obce zplnomocněn uzavřít s p. Dvouletou předčasné ukončení nájmu 
dohodou smluvních stran k termínu, na němž se obě smluvní strany dohodnou. 

 
 

Usnesení č. 042/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, schvaluje předčasné úplné vyplacení úvěru u České spořitelny na stavbu splaškové 
kanalizace a centrální čistírny odpadních vod ve Zlechově. Výše úvěru k 30.4.2022 je 
6.500.300 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se zástupci České 
spořitelny o splacení úvěru. 
 

 
Usnesení č. 043/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci o prodeji Podílového listu ČSOB – 
růstový a v současné době nedoporučuje nákup jakéhokoli jiného podílového listu. 
 

 
Usnesení č. 044/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, schvaluje provedení opravy dětského hřiště v lokalitě u zvonice firmou BENJAMIN 
s.r.o., Hradišťská 766, Uh. Hradiště, za cenu 78.031 Kč, včetně DPH. 
 

 
Usnesení č. 045/2022 

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

 
Usnesení č. 046/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomí informaci o stavu jednání s vlastníky pozemků 
v nezastavěné části obce mezi Břestkem a Tupesy. 
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Usnesení č. 047/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
stanovuje pro obec Břestek devítičlenné zastupitelstvo pro následující volební období 2022 – 
2026. 
 
 
 
 
..............................................       ........................................... …………………………. 
         Ing. Robert Jurča         RNDr. Jindřich Krušina                MgA. Martin Crla     
  předseda návrhové komise                 starosta obce       člen návrhové komise 


