
Komunální volby 2018 
volby do zastupitelstev obcí 

ve dnech 5.10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a 
6.10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin  

se uskuteční volby do zastupitelstva obce.  

Územní plán - vydávání závazných stanovisek podle §96b stavebního zákona 
3. září 2018 
Obec Břežany II splnila povinnost podání žádosti o pořízení nového ÚP obce Břežany II a dle sdělení 
MěÚ Český Brod, odbor stavebního a územního plánování  rozhodl, že 

Stavební úřad, ÚÚP Český Brod bude vydávat závazná stanoviska  
podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu  
se  uskuteční dne 13.10. 2018 od 9:45 do 10:15 hodin u starého OÚ. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD: 
Vyjeté motorové oleje a filtry, barvy, laky, chemikálie, spreje, léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení, pneu-
matiky (bez disků, velikosti Avie). NE  STAVEBNÍ ODPAD  - lepenky, sutě, azbest,  eternit !!! 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Koberce, matrace, menší nábytek, kočárky.

Milí spoluobčané, 
Naše volební období končí. V říjnu budete mít možnost zvolit nové zastupi-
telstvo obce z 20 kandidátů. Já vám všem děkuji za spolupráci, náměty, 
důvěru i podporu, kterou jste nám dali najevo při naší nelehké práci. Snažili 
jsme se všichni pracovat jak nejlépe jsme dovedli, vyjít vstříc  Vašim pod-
nětům a řešit Vaše připomínky tak, aby byly v souladu s legislativou a k Vaší 
spokojenosti. Nikdy se člověk nezavděčí všem, a proto se může zdát, že 
jsme neudělali nic pořádného. Opak je pravdou (viz str. 2 a 3). Občas se 
stane, že zdravý rozum říká něco jiného než zákon a s tím je potřeba se 
poprat. 
Nově zvoleným zastupitelům přeji, aby elán, s kterým se psali na kandidátní listiny, jim vydržel po celé 
volební období. Je to práce krásná, která se musí dělat s nadšením, trpělivostí a kolektivně a proto je 
potřeba se mnoho a mnoho naučit. 

Kv. Novotná

Pozvánka 
Na veřejnou schůzi dne 21.9. 2018 od 19:00 

hodin ve volební místnosti 
Program:  
Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 
Představení nových kandidátů pro volby do 
zastupitelstva obce na období 2018 - 2022.



Vážení spoluobčané,  
blíží se konec 4 letého volebního období, tak  bychom rádi zrekapitulovali činnost zastupitelstva a ve 
stručnosti připomněli ty nejdůležitější akce v letech 2014 -2018. 
Stav financí na začátku volebního období: 
u KB Český Brod ke dni 7.11.2014  bylo naspořeno: 9 408 198,- Kč 
na účtu v ČNB pobočka Praha 7.11.2014 naspořeno: 2 875 558,- Kč 
Celkem na účtech obce k 7. 11. 2014  bylo: 12 283 756,- Kč 

Informace k dění v obci:  
✴ zabezpečení OÚ proti loupeži alarmem od fa. JABLOTRON 24 000,- Kč 
✴ výstavba chodníku podél bytovek II. etapa 833 449,- Kč 
✴ zakoupení a instalace zrcadla u čp. 31   
✴ zahájení výstavby nové MŠ, stavba byla realizována za těchto finančních  podmínek:  

1. obdržená dotace z  ROP Střední Čechy   18 997 052,32 Kč 
2. vlastí  zdroje   12 268 274,98 Kč 
3. úvěr od České spořitelny   12 000 000,- Kč 

(zaplaceno 4 125 000,- Kč, zbývá uhradit 7 875 000,- Kč)   
4. celkem tedy   43 265 327,30 Kč 

✴ zahájení sběru olejů z domácností    
✴ vykoupení pozemku od pí Luňáčkové, část starého OÚ stála na jejím pozemku  
✴ oprava prasklé norné stěny na ČOV 100 000,- Kč 
✴ rozšíření sběrných míst na třídění odpadu  
✴ zahájení sběru kovového odpadu, možnost vhozu do kontejneru u starého úřadu  
✴ vybudování  parkoviště před novou MŠ 35 766,- Kč 
✴ vykoupení pozemku pod hasičárnou 49 584,- Kč 
✴ Kraj zareagoval a zbudoval opěrnou zeď před čp. 60 – 73 k Černíkům,  

příprava na směnu pozemků mezi Středočeským krajem a Obcí Břežany II  
✴ vybudování nové silnice od obchodu k retardéru  
✴ doplnění chybějících údajů na pomníku padlých   
✴ rekonstrukce ČS č.4  U hřiště 69 469,- Kč 
✴ oprava místních komunikací v létě 2016 248 671,94 Kč 
✴ dokončení pozemkových úprav v katastru obce Břežany II  
✴ 10. 8 .2016 bylo požádáno o vydání stavebního povolení  na akci „Cyklostezka Břežany II – Rostok-

laty nádraží“. Tuto stavbu bylo možné realizovat až na základě dokončených pozemkových úprav a 
směny pozemků s vlastníky. Celá stavba chodníku a cyklostezky musí být na obecních pozemcích.  

✴ jednání se státem o odkoupení nebo převodu pozemků – Dětské hřiště u bytovek, doposud 
neuskutečněno  

✴ odprodej zaplocených předzahrádek a zahrad ve vlastnictví obce, vše na základě pozemkových 
úprav,  některé doposud nerealizovány   

✴ zakoupení travní sekačky zn. BULLDOG s horním výsypem  
pro usnadnění práce na úpravách zeleně v obci i mimo ni za částku 334 916,- Kč 

✴ zakoupení kontejneru jako skladového prostoru   59 290,- Kč 
✴ obec přispěla na vybudování nového baby-boxu v nemocnici v Kolíně 6 000,- Kč 
✴ výměna dveří v bývalé  MŠ  a volební místnosti 64 829 ,-Kč 
✴ rekonstrukce staré MŠ na nový obecní úřad 550 000,- Kč 
✴ další rozšíření sběrných míst na tříděný odpad  
✴ projekt na revitalizaci kopce u Šebestů  před čp. 9, 10, 11, 55 550,- Kč 
✴ oprava komína u kotelny v kabinách 20 000,- Kč 



✴ projektová dokumentace na výstavbu Multifunkčního hřiště  na sportovišti 123 715,- Kč  
( V současné době se projednává změna umístění stavby, obec na realizaci projektu ob-
držela dotaci ve výši  400 000,- Kč. Též bylo požádáno o posunutí termínu zhotovení díla z 
důvodů změny umístění. Žádosti bylo vyhověno, akce musí být dokončena do konce roku 
2019.)  

✴ podpis smlouvy s TS Český Brod o zajištění odběru odpadu do sběrného dvora v Liblicích, 
za uložený odpad od občanů  poplatek hradí obec  

✴ podpis smlouvy o pronájmu hrobového místa - hrobky v Černíkách  
poplatek za zřízení  hrobky 12 000,- Kč 

✴ zpracování Strategického plánu obce, který je pro obec nutností při každé žádosti o dotaci, 
cena za zpracování 72 600,- Kč 

✴ na základě nařízení vlády obec vstupuje do SMSČR (Sdružení místních  
samospráv ČR) z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR)  

✴ výměna oken ve volební místnosti 39 967,- Kč 
✴ oprava střechy na obecním domě čp. 77 192 533,- Kč 

Tolik o těch nejdůležitějších akcích ve volebním období 2014 – 2018.  

Naše obec se také potýkala s nedostatkem zaměstnanců ve stálém pracovním poměru na 
údržbu zeleně a byli jsme nuceni požádat o pomoc důchodce. V současné době obec za-
městnává na údržbu zeleně a obsluhu ČOV celkem 5 osob. 

A nyní to nejzajímavější. Když provedeme součet všech jmenovaných akcí za 4leté volební 
období, dostaneme částku:   19 285 614,92 Kč. 
Stavy účtů obce k 8. 8. 2018:  
KB Český Brod 12 798 628,32 Kč 
ČNB Praha 1 099 732,30 Kč 
Celkem tedy pro další volební období bude obec hospodařit s částkou 
  14 432 047,30 Kč 
Česká spořitelna   - splátka úvěru  na účtu 
 533 686,68 Kč 

V příštím volebním období se již nabízí větší možnost realizace úprav obecních pozemků a 
zeleně v k.ú. obce Břežany II. To vše je možné na základě dokončených pozemkových úprav 
a směny pozemků, dále je rozpracován pasport místních komunikací, který bude sloužit jako 
podklad pro realizaci chodníků a silnic v ulicích a rekonstrukce celé návsi.  

Závěrem nám dovolte poděkovat za shovívavost a trpělivost při realizaci některých akcí. Na 
veškeré akce musí být řádné VŘ  a vše musí být doloženo v papírové podobě na OÚ k pří-
padným kontrolám. 

Milí spoluobčané, ještě jednou vám všem děkujeme za trpělivost a váš čas a do nadcháze-
jícího volebního období vám přejeme  šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva. 

 starosta obce a současní zastupitelé 



Zdarma vydal: Obecní úřad Břežany II, tel. 321 672 769, e-mail: ou.brezany@tiscali.cz  
Redakční příspěvky vítány. (Knov)           Tisk: tiskarna@outlook.cz 

Knižní publikaci  

„Břežany II a jejich historie“ 

je možné zakoupit na OÚ  
v úředních hodinách

100 let Československé republiky
v Břežanech II v sobotu 15.9. 2018 od 14:00 hod.

POZVÁNKA na oslavy

PROGRAM
14:00	  
 
 

15.00 zasazení lípy 
15:15	  

16:00 vyznamenání hasičů 
17:00	 exhibice nohejbal, autogramiáda 
	 	 (A.Panenka, K.Dobiáš….) 
20:00 taneční zábava na hřišti  
	 	 SK  Břežany II

sraz na návsi, přivítání občanů 
starostou obce, Musica dolce vita, 
vystoupení mažoretek, průvod 
k pomníku, položení věnce

vystoupení mažoretek, Pavel Nový –
 čtení z kroniky obce a školy, skupina 
New Banjo Trio

Výstava fotografií „Jak to u nás 
vypadalo“  
Opisy kronik obce, školy a jeslí k 
nahlédnutí 
Kopie karet legionářů z obce  
Prodej publikace „Břežany II a 
jejich historie“  
Vosková dílnička  
Atrakce pro děti  
Občerstvení
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