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Usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek 
konaného dne 11.7.2022 

 
 

Usnesení č. 048/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem bytu č. 7 v budově sociálního bydlení v domě Břestek 
č.p. 186 občanu Ukrajiny paní Oleně Lukianenko narozené dne 1.9.1973. Nájem se uzavírá 
v souladu se specifickými podmínkami 80.výzvy IROP a stanoviskem MMR ČR na dobu 
určitou od 12.7.2022 do 11.7.2024. Domácnost nájemkyně budou tvořit další tři osoby. 
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. 049/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, na základě došlé výpovědi schvaluje ukončení nájmu školního bytu v budově č.p. 102 
v obci Břestek p. Le Xuan Thach dohodou k termínu do 31.7.2022 a zplnomocňuje starostu 
obce k zavření dohody o ukončení nájmu bytu s vyúčtováním nájmu k termínu 31.7.2022. 
 
 

Usnesení č. 050/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem školního bytu v budově mateřské školy Břestek č.p. 
102 panu Lé Tai Anh narozenému dne 8.1.1994. Nájem se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2022 
do 31.12.2026. Domácnost nájemce budou tvořit další dvě osoby. Nájemné se stanovuje ve výši 
4.000 Kč měsíčně. Nájemné je splatné do dvacátého dne za příslušný kalendářní měsíc. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vypracováním návrhu nájemní smlouvy. 
 
 

Usnesení č. 051/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ruší usnesení č. 034/2012 v plném rozsahu. 
 
 

Usnesení č. 052/2022 
 
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 Břestek č.p. 
244. Pozemek p.č. 2605/16 – ostatní plocha o výměře 36 m2 byl oddělen geometrickým plánem 
č. 882-5/2016 vypracovaným Ing. Jakubem Říhou, Geodetická kancelář Na Splávku 1182, Uh. 
Hradiště, a skládá se z částice b)  o výměře 36 m2 oddělené z obecního pozemku parc. č. 2605/7 
a z částice c)  o výměře 0,20 m2 oddělené z obecního pozemku parc. č. 2610/4. Výsledná kupní 
cena činí 1.800,-- Kč a odpovídá ceně 50 Kč/m2. Odchylka od ceny v čase a místě obvyklé se 
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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. 
 
 

Usnesení č. 053/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje předložený návrh Plán rozvoje sportu obce Břestek na 
období 2022 – 2030 s tím, že v Tabulce č. 4 Seznam projektových záměrů se bod Zázemí pro 
půjčovnu, servis a lyžařskou školu doplňuje slovy „umístěné v objektu č.e. 511 na st. parcele č. 
609 v k.ú. Břestek“. 
 
 

Usnesení č. 054/2022 
 
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 neudělení finančního příspěvku pro zapsaný spolek Bratství 
Čechů a Slováků Javořina, na konání Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině 
v roce 2022. 
 

 
Usnesení č. 055/2022 

 
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 Linku 
bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8, IČ: 61383198. 

 
 

Usnesení č. 056/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje partnerství obce na 19. ročníku festivalu Břestecký pinkl 2022, 
které bude spočívat v úhradě nákladů na ozvučení festivalu ve výši max. 23 tis. Kč. 
 

 
Usnesení č. 057/2022 

 
Zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje plán investičních akcí do konce roku 2022 s tím, že po znalosti finančního 
plnění budou provedeny příslušné změny v rozpočtu obce na rok 2022. 

 
 

..............................................       ........................................... …………………………. 
         Marian Špičák          RNDr. Jindřich Krušina             Ing. Anna Večeřová     
  předseda návrhové komise                 starosta obce       člen návrhové komise 


