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Usnesení z  veřejného zasedání zastupitelstva obce Břestek 
konaného dne 19.9.2022 

 
 

Usnesení č. 072/2022 
 
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. 36/2017, 46/2021, 62/2021 a 
63/2021. 
 
 

Usnesení č. 073/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje pronájem bytu č. 3 v budově sociálního bydlení v domě Břestek 
č.p. 186 panu ----- narozenému dne -----. Protože obci se nepodařilo obsadit uvolněný byt a pan 
Konc zatím nesplňuje podmínku zařazení do některé z cílovách skupin ETHOS, nájem se 
uzavírá v souladu se specifickými podmínkami 80.výzvy IROP a stanoviskem MMR ČR na 
jeden rok od podpisu nájemní smlouvy, tj. na dobu určitou od 13.10.2022 do 12.10.2023. 
Domácnost nájemce bude tvořit jedna osoba. Nájemné se stanovuje ve výši 78,20 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. 074/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ustanovení § 35 a § 
84 odst. 2) písm. y) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje 
ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona, v aktuálním znění, pořízení Změny č. 2 Územního 
plánu Břestek zkráceným postupem. Zastupitelstvo obce současně schvaluje obsah Změny č. 
2, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

Usnesení č. 075/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 6 odst. 5 písmeno a) a f) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v aktuálním 
znění, neschvaluje předložený návrh pana ------, bytem ------, na pořízení změny územního 
plánu obce Břestek na parcele č. 971/1 v k.ú. Břestek z ploch zemědělských na plochy pro 
bydlení individuální.   
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Usnesení č. 076/2022 

 
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 formou 
směnné smlouvy záměr převodu obecních pozemků parc. č. 2617/21 – ostatní plocha o výměře 
889 m2 a parc. č. 2605/19 – lesní pozemek o výměře 381 m2, který byl oddělen  z obecního 
pozemku parc. č.2605/1 – ostatní plocha, geometrickým plánem č. 986-18/2018 vyhotoveným 
Geometři s.r.o, Zelené Náměstí 1291, 686 01 Uh. Hradiště. 
 
 

Usnesení č. 077/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 2986 – ostatní plocha o výměře 32 
m2 v k.ú. Břestek za kupní cenu 50 Kč/m2 z vlastnictví -----, bytem -----, do vlastnictví obce 
Břestek. Výsledná kupní cena činí 1.600,-- 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. Nabyvatel pozemku je povinen uhradit poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí, náklady na ověření podpisů a případnou daň z nabytí nemovitých věcí. 
 
 

Usnesení č. 078/2022 
 
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 formou 
směnné smlouvy záměr převodu obecního pozemku parc. č. 2617/19 – ostatní plocha o výměře 
40 m2, který byl oddělen z obecního pozemku parc. č.2617/1 – ostatní plocha, geometrickým 
plánem č. 943-32/2017 vyhotoveným Ing. Jakubem Říhou, Geodetická kancelář Na Splávku 
1182, 686 01 Uh. Hradiště. 
 

 
Usnesení č. 079/2022 

 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, schvaluje předložená „Pravidla 
pro vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení“ ze dne 19.9.2022 a 
současně ruší „Pravidla pro vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení“ 
ze dne 16.12.2019 schválená usnesením č. 130/2019. 

 
 

Usnesení č. 080/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro vytvoření a použití účelových prostředků 
Fondu rozvoje bydlení, schvaluje poskytnutí úvěru ve výši 156 tis. Kč p. -----, bytem ------, na 
ekologickou likvidaci odpadních vod z rodinného domu č.p. 119 v k.ú. Břestek a 
zplnomocňuje starostu obce k uzavření smlouvy o úvěru. 
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Usnesení č. 081/2022 
 
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 z rozpočtu obce na rok 2022 ve 
výši 500 Kč na osobu všem krojovaným, kteří se zúčastní prezentace obce na Slavnostech vína 
2022. Finanční dar je kompenzací nákladů spojených s účastí na slavnostech vína a bude 
vyplacen podle jmenného seznamu krojovaných. 
 
 

Usnesení č. 082/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) a v souladu s usnesením č. 116/2021 ze dne 
15.11.2021 schvaluje kupní cenu 50 Kč/m2 za odkoupení pozemku parc. č. 2235/4 o výměře 
915 m2 z vlastnictví p. ------ do vlastnictví obce Břestek. 
 
 

Usnesení č. 083/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ruší usnesení č. 69/2022 ze dne 10.8.2022 a ruší usnesení č. 70/2022 ze 
dne 10.8.2022. 
 
 

Usnesení č. 084/2022 
 
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 - v rámci programu č. 16252 – Regionální 
sportovní infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické výzvě č. 19/2022 – REGIONY ÚSC 2022, 
Národní sportovní agentury. 
 
 

Usnesení č. 085/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjadřuje souhlas se zajištěním spolufinancování projektu: „Sportovní 
areál - Břestek“, předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní 
infrastruktura 2020 – 2024, ve specifické výzvě č. 19/2022 – REGIONY ÚSC 2022, Národní 
sportovní agentury. Obec Břestek zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého rozpočtu a 
to v minimální výši 50 % z celkových prokazatelně vynaložených nákladů projektu. 
 
 

Usnesení č. 086/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek bere na vědomi informaci starosty obce o objednání zpracování 
monitorovacích zpráv po dobu 5 let od ukončení realizace projektu u Regionální rozvojové 
agentury Východní Moravy s tím, že první zpráva musí být podána do 23.12.2022 a cena za 
jednu monitorovací zprávu je 9.075 Kč včetně DPH. 
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Usnesení č. 087/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 1) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, uděluje souhlas k napojení rodinných domků na stokovou síť 
vybudovanou v rámci projektu výstavby sociálních bytů v domě Břestek č.p. 186, a 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, 
s účinností od 1.ledna 2023 stanovuje výši stočného 25 Kč/m3 vody odvedené do recipientu 
Chabaňského potoka. 
 
 

Usnesení č. 088/2022 
 
Zastupitelstvo obce Břestek podle § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, schvaluje předloženou změnu č.4 rozpočtu obce na rok 2022 s tímto 
doplněním výdajů: 
Par. Pol. Stav Změna č.4 Nový stav Popis 
3429 5169       0         + 500           500 Úprava VP U Rumunů 
3429 5171       0           + 20  20 Aktual. položkový rozp. – sport. areál 
3745 5171     40           + 25  65 Oprava převodovky traktoru 
 
 

Usnesení č. 089/2022 
 
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 z rozpočtu obce na rok 
2022 ve výši 10 tis. Kč pro Myslivecký spolek Tupesy – Břestek, se sídlem Tupesy 10, IČO: 
670 29 400, na nákup krmiva pro přikrmování zvěře v době potravní nouze. V souladu 
s přijatými Pravidly pro poskytování dotací a darů z rozpočtu obce Břestek zastupitelstvo obce 
Břestek zplnomocňuje starostu obce k uzavření veřejnoprávní smlouvy.  
 

 
 

..............................................       ........................................... …………………………. 
         Marian Špičák           RNDr. Jindřich Krušina      MgA. Martin Crla     
  předseda návrhové komise                 starosta obce        místostarosta obce 


