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Zápis č. 5/2020 

ZO Břežany II ze dne 13.5. 2020 konaného na OÚ od 15:00 hod 

Přítomni: A. Hlaváčková, K. Novotná, P. Černá, Z. Šimůnková, P. Semerád, J. Král, V. 

Šebesta (19:20) 

Omluveni:  

Hosté: E. Steinerová, D. Gajdošík, R. Kazda 

Navržený program: 

1. Schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. MŠ- žádost –návrh rozdělení HV do fondů 

4. Dodatek ke Smlouvě o dílo – Stezka pro chodce a cyklisty 

5. VŘ na projekt na cestu- VPC19 

6. ČOV Břežany II 

7. Veřejný rozhlas 

8. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky  

9. VŘ na pronájem obecního bytu 

10. Diskuse 

Navržené body doplnění programu 

 

11. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje 

12. Oprava textu v zápise č.3/2020 

13. Doručení stížnosti na předávání informací v obci 

14. Hřiště z Participativního rozpočtu Středočeského kraje 

 

Ze zasedání bude pořízen zvukový záznam, který je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

Ad1–5/2020  

Program zasedání 

Hlasování:  Pro: 6              Proti: 0           Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/5/2020: Program zasedání schválen včetně doplněných bodů 

 

Ad2 – 5/2020  

Ověřovateli zápisu navrženi: J. Král a P. Semerád 

Hlasování:  Pro: 6           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.2/5/2020: Ověřovatelé zápisu J. Král a P. Semerád schváleni. 

 

Ad3 – 5/2020 

MŠ- žádost –návrh rozdělení HV do fondů 

https://www.facebook.com/MŮJ-KRAJ-Participativní-rozpočet-Středočeského-kraje-115570733325502/?__tn__=kCH-R&eid=ARBVgDz72y9Kv9YC2zCneWMwzPT45CjX1AmKa5kmiSgZRRUlMG3V23kdfXghGl50Fb0GcbTHddgHs7c9&hc_ref=ARS4OwhBsMOS0wMH42DQ3aDNylYDMXMxTSKSXHrCaUYqynVR8lG2jd7e2PLL19Xb8Tc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAaNi5rCjFYyWfdY4n3DBVRe_mYjyv49KyaROwyF-LvR_gmeCV4SfePxIEIcge4uLv4tbXRQvyyashMDBdGne2GUCc-5D3liPErbOi6qjZZdxxJ5n95hSARrNdkoi9XY6gNNwRdwvBDoa1o3ar-WiwnvDQMy9bGp6B5-wY4-2MYK2tuESVTCIg2z98ZgtCqHLwQIv1Ga2iAXwcStZV1cQgJLYlXiiguvPSYJYYwNmWdrw08OpMd3imW_GnPavQJXFqCFHW03RvLtZqEe1KbH2GCtzlj2DJhTRbmBT8pMAX5Cy3xpXF_kNVyN1fHAVPy5HrsVaPUVb2aLybfgb3QdRlXAq4Xy_cWX7puWL6XrFu9auGKjipdRgNHpmrqhxnlITGkvP3QAMK7gga02IIiP_Er6e5nDqYlJ_qAeMGl_7dIUCpKhvzgZ_s-PhYqhnVmN-2pbNA3he512A89lD9I01AP2bvA4BTNGK3z9IBLDRG2IC


2 
 

MŠ Břežany II na základě zákona č.250/2000 Sb., ustanovení §30 žádá o schválení 

hospodářského výsledku za rok 2019 – zisk roku 2019 ve výši 11.584,30 Kč a navrhuje zisk 

převést do rezervního fondu. 

Hlasování:  Pro: 6           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.3/5/2020: ZO schvaluje HV MŠ Břežany II za rok 2019 a souhlasí 

s rozdělením zisku z roku 2019 ve výši 11.584,30 Kč do rezervního fondu. 

Na zasedání se dostavil V. Šebesta 

 

Ad4 – 5/2020 

Dodatek ke Smlouvě o dílo – Stezka pro chodce a cyklisty 

a)demontáž stávajících sloupů VO není zahrnuta v projektu ani ve výkazu výměr, 

zhotovitel předložil cenovou nabídku na demontáž vzdušného vedení (cena 

95.775,96 bez DPH) 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4a/5/2020: ZO souhlasí s objednávkou na odstranění vzdušného 

vedení za cenu 95775,96Kč bez DPH. 

b)vícepráce- doměrek - došlo k nepřesnostem mezi PD a výkazem výměr, kde ve 

VV není zahrnuto po dohodě s dotačními orgány dodatečné rozšíření chodníku (cca 

70 m2, cena 50,567,30 Kč bez DPH). 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení  č.4b/5/2020:ZO souhlasí s objednávkou na vícepráce- Doměrek u SO 103. 

c) Na základě požadavku obce na zvýšení bezpečnosti u autobusové zastávky u 

dráhy ohledně rozšíření osvětlení zhotovitel předložil nabídku na rozšíření 

veřejného osvětlení obce ( cena 84.580,- Kč bez DPH) 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení  č.4c/5/2020: ZO souhlasí s objednávkou na rozšíření osvětlení. 

Zároveň souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se 

zhotovitelem Stezky pro chodce a cyklisty 

Zastupitelé pověřili starostku, aby zkonzultovala se starostou obce Rostoklaty a projektantem 

a zjistila na dopravním odboru podmínky ke zhotovení prostoru pro přecházení u 

autobusových zastávek u zastávky ČD a jaké má být v prostoru VO. 

Zhotovitel na své náklady rozšířil 3 vjezdy na pole na žádost pachtýře pozemků, dva vjezdy 

zůstávají v šíři podle PD. 
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Zbylá zemina po vybudování Stezky pro chodce a cyklisty Břežany II – Rostoklaty je uložená 

na deponii obce, vlevo při vjezdu na deponii. Bude poskytována občanům na dorovnání 

záhonů zdarma po žádosti na OÚ. Občan na OÚ oznámí adresu, množství a účel. 

Ad5 - 5/2020 

VŘ na projekt na cestu- VPC19 

Bylo vypsáno VŘ na projekt VPC19 a kombinovaný biokoridor LBK 7/13-13-18 po celé 

délce VPC19. Zadání bylo podle Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břežany II. Obec 

obdržela jednu nabídku - cena93.500,- Kč bez DPH- firma Geovap spol. s.r.o. Pardubice. 

Cena zůstává i v případě, že cesta bude sloužit jako HPC ( povrch panel, asfalt…). 

Cena za realizaci bude až po vypracování projektu. Zároveň byl osloven projektant na odhad 

ceny realizace rekonstrukce silnice na Malé straně. V případě, že silnice bude pro těžkou 

zemědělskou techniku je předpokládaná cena cca 2,9 mil. Pokud by byla navržena s menší 

zátěží, cena se sníží o cca 5%. VPC 19- odhad projektanta je cca 2 mil. 

 

Odkládá se na příští zasedání 

Ad6 – 5/2020 

ČOV Břežany II 

Modernizace a intenzifikace ČOV. Na základě Návrhu úprav a technologických výpočtů, 

vypracovaných firmou Aqua Contakt byly osloveny 3 firmy (VIS H. Králové, Projekt IV, 

ECO ECO) na Vypracování PD na modernizaci a intenzifikaci ČOV. Následně byly osloveny 

další firmy (Fiala Projekty, VRV Praha, Sweco Praha). 

Byly doručeny 3 nabídky –  

 I. etapa II. etapa Předpokládané investiční náklady 

VIS H. Králové 156.000,- 133.000,- I- 2,6 mil II- 7 mil 

Fiala projekty 80.000,- 274.000,- nesděleno 

VRV Praha 574.000,- 1,178.000,- nesděleno 

Uvedené ceny jsou bez DPH 21% 

1.Sčv doporučuje po vybrání zhotovitele PD se s projektantem sejít a probrat koncept a 

zadání. 

Starostka zjistí u VIS H.K. zda předložená cena je podle stávajícího zadání AQUA 

CONTACT 

Odkládá se na příští zasedání 

 

 

Ad7 – 5/2020 
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Veřejný rozhlas 

V souvislosti s výkopovými pracemi na cyklostezce byla předložena nabídka na pokládku 

kabelu pro veřejný rozhlas od firmy Raisa spol.s.r.o k RD u dráhy a k řadovým domkům.  

Konečná faktura za rozhlas je 87.985,- Kč + 25.300,-(nákup 700 m kabelu a chráničky– 

březen 2020) 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení  č.7/5/2020:ZO souhlasí s objednávkou a zprovozněním veřejného rozhlasu. 

V lokalitě Za zdí VR nefunguje - starostka předá informaci elektrikáři obce. 

Ad8 – 5/2020 

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky  

Město Český Brod poslalo na obec Břežany II Veřejnoprávní smlouvu o zajištění povinné 

školní docházky na obdobím 9/2020 do 6/2020 .Za poskytnutou službu požaduje částku ve 

výši 5.500,- Kč vč. DPH za kalendářní rok na každého žáka. 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení  č.8/5/2020: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi 

obcemi Břežany II a Český Brod o zajištění povinné školní docházky v jiné 

obci a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 

Obec Břežany II poskytne městu Český Brod úplatu za poskytnutou službu na základě 

této smlouvy částku ve výši 5.500,- Kč vč. DPH za kalendářní rok na každého žáka 

vykonávajícího povinnou školní docházku s místem trvalého pobytu na území obce 

Břežany II. 

Všechny děti z Břežan II, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku k zápisu do 1. třídy ZŠ v Českém 
Brodě byly přijaty. 

 

Ad9 – 5/2020 

VŘ na pronájem obecního bytu 

K 31.5. 2020 se uvolní obecní byt v č.p. 239. Měsíční nájemné zahrnuje nájem obecního bytu 

bez vybavení, neobsahuje služby spojené s užíváním bytu (platby za elektřinu, stočné, vodné, 

topení, svoz komunálního odpadu atd.). Minimální výše nabídnutého nájemného musí být 

120,- Kč/m2. Nabídkové formuláře budou k dispozici na obecním úřadě či na webových 

stránkách obce. Před uzavřením nájemní smlouvy je vybraný nájemce složí kauci ve výši 3 

měsíčních nájmů. Smlouva bude uzavřena na 1 rok. 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.9/5/2020: ZO vyhlašuje záměr na pronájem obecního bytu č. 1 (3+kk, 

81,8 m2) v čp. 239. 

Minimální výše nabídnutého nájemného musí být 120,- Kč/m2 

 

 

Ad11 – 5/2020 

Dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
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Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje – Fond obnovy venkova(VO cyklostezky – 

772.000,-Kč ) byla přiznána. 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.11/5/2020: ZO Břežany II souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu 

Středočeského kraje a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a 

pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy. 

Ad12 – 5/2020 

Oprava textu v zápise č.3/2020 

ZO žádají upravit text v zápise č.3/2020. Vymazat: „Zastupitelům byl předložen návrh Kupní 

smlouvy na nákup novějšího hasičského auta.“ „ P. Černá a Z. Šimůnková - nebyly 

informovány – neměly podklady - nemohou se rozhodnout bez přípravy – zdrží se hlasování.“ 

Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.12/5/2020: ZO souhlasí s úpravou (vymazání) textu v zápise 

č.3/2020:„Zastupitelům byl předložen návrh Kupní smlouvy na nákup novějšího hasičského 

auta.“ „ P. Černá a Z. Šimůnková - nebyly informovány – neměly podklady - nemohou se 

rozhodnout bez přípravy – zdrží se hlasování.“ 

Ad13 – 5/2020 

Doručení stížnosti na předávání informací v obci 

Na zastupitelstvu byla předána a přečtena stížnost P. Černé, Z. Šimůnkové a J. Krále na 

předávání informací v obci, která je přílohou č.2 tohoto zápisu. 

 

Ad14 -5/2020 

Hřiště z Participativního rozpočtu Středočeského kraje  - Přírodní hřiště "Břežánek" v 

Břežanech II 

Předmětem projektu je rekonstrukce hřiště v obci Břežany II, v těsné blízkosti sportoviště a 

fotbalového hřiště. Přírodní terénní prvky prostor ozvláštní a umožní pocit soukromí v 

jednotlivých částech hřiště. Zároveň poskytnou více variant hry než rovný terén (kutálení, 

schovávání, šplhání…) Hřiště se nachází pod úrovní fotbalového sportoviště. Toho chceme 

využít pro cestičku podél celé východní strany hřiště, která bude zároveň sloužit jako 

přístupová ke klouzačce. Druhá terénní vlna bude zakrývat průchozí tunel. Její jižní bok 

chceme využít pro dřevěné schůdky/sedátka z kulatiny, které vytvoří malé hlediště. Vhodným 

výběrem domečku s vnější deskou pod okýnkem je možné vytvořit prostor pro další dětskou 

hru (divadýlko, obchod…). Navrhovatel: Ivana Klodnerová Praksová, předpokládaná cena: 

398 000 Kč 

Zastupitelstvo obce bylo požádáno o souhlas s realizací rekonstrukce dětského hřiště (u 

fotbalového hřiště) obce z Participativního rozpočtu Středočeského kraje. Zastupitelé byli 

s tímto záměrem seznámeni až po podání žádosti na kraj, bez vědomí zastupitelů. 

Hlasování:  Pro: 5           Proti: 2 (A. Hlaváčková, K. Novotná)          Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 14/5/2020: ZO souhlasí s realizací rekonstrukce dětského hřiště (u 

fotbalového hřiště) obce z Participativního rozpočtu Středočeského kraje a pověřuje 

starostku obce k vystavení: 
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• souhlasu obce s realizací projektu 

• souhlasu s převzetím, užíváním a údržbě díla nejméně po další 3 roky 

 

V. Šebesta vytýká zastupitelům, kteří podali stížnost ohledně podávání informací, že jednají 

úplně stejně a tudíž si touto stížností odporují. 

 

Ad10 -5/2020 

Diskuze 

• Rybník– starostka zažádá o dotaci na PD na odbahnění rybníka 

o Je nutný ostrůvek uprostřed rybníka? – Bude vznesen dotaz, zda je podmínkou 

vypsaných dotací. 

o V předložené PD nejsou zapsáni majitelé všech sousedních pozemků 

nedotčených stavbou. – Bude osloven projektant proč se tak v předložené PDe 

nestalo. 

o Po dešti vytékala odpadní voda do potoka. – Bylo způsobeno ucpaným česlem 

a tím se odpadní voda dostala do přepadu. 

• Sloup VO u hřiště. Před mnoha lety byl ze sloupu vedení 400V (ČEZ Distribuce)  

vedle soukromého pozemku 103/122 z veřejného osvětlení vyveden kabel napříč tímto 

soukromým pozemkem k sloupu veřejného osvětlení na hřiště. Jednalo se o provizorní 

řešení. V současné době je vedení, které je v rozporu se všemi platnými zákonnými 

normami v havarijním stavu. – Starostka nechá odstranit sloup na rohu cestičky ke 

hřišti a odstranit nebezpečné vedení. Obešle SK s touto informací. 

• Odstraněné staré sloupy – jsou uloženy na deponii obce. Aby se nezačala tvořit 

skládka bude osazeno cedulemi Soukromý pozemek, Vstup zakázán. 

• Z chatové oblasti u Tuklat jsou vypouštěny odpadní vody do škarpy. - Bude 

prověřeno. 

• Elektrorozvaděč u domu č.p. 74 je postaven na obecním pozemku. - Starostka se ptala 

na ČEZu,  ještě neobdržela odpověď. 

• Parkovací místa v Atypu. – Byla oslovena právnička obce, která doporučila odpověď  

stavebnímu odboru na navýšení parkovacích míst. P. Černá žádá konzultovat 

s právníkem přes stavební právo. 

• Lokalita Za zdí II. etapa –uzemní studie. Byl požádán stavebník – dosud nepředložil. 

• Nádrž na zadržování dešťové vody z budovy OÚ a bývalé MŠ – Nádrž s čerpadlem je 

koupená, usazení záleží na časových možnostech M. Majora a V. Šebesty. Nádrž bude 

uložena do země v zahradě OÚ.  

• Protéká střecha nad obecním bytem v čp. 63. – Bude opraveno 

• Stížnost majitelů domu č.p. 244 na  neodtékání dešťové vody před domem a 

problémům s odpadem v domě (zapáchala kanalizace, voda se držela v odpadech – 

neodtékala) při dlouhotrvajícím dešti 11.5. Byl zaznamenán zvýšený průtok na PS. Je 

potřeba zjistit zda dešťová voda prosakuje nebo vtéká do splaškové kanalizace a kde. 

V minulosti se uvažovalo o odkupu části pozemku 103/147 na uložení vsakovací 

nádrže. Jednání budou obnovena. 

• Obec Tuklaty žádá o směnu pozemků, je vlastníkem pozemků par. č. 1486 (297 m2 - 

ostatní komunikace),par. č. 1555 (324 m2 – neplodná půda), 1562 (1 274 m2 – ostatní 
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komunikace), par.č.1567 (1 002 m2 – ostatní komunikace), par.č. 1568 (12 826 m2 - 

ostatní komunikace) vše ostatní plocha, v k.ú. Břežany II. J. Král byl požádán o 

podněty vhodných pozemků ke směně. 

• Žádost o prodloužení zápůjčky pozemku 1528 na víc let. ZO projedná na příštím 

zasedání. 

• Autobusová zastávka na Malé straně 

o Žádost o posekání trávy v okolí autobusové zastávky na Malé straně. 

o Obyvatelé Malé strany umyli autobusovou zastávku. 

o Sloupek s označením autobusové zastávky na Malé straně je za přístřeškem. 

Sloupek je majetkem poskytovatele dopravní obslužnosti, starostka jej 

upozorní. 

• Žádost o umístění kontejneru na drobný kovový odpad na Malou stranu. Starostka 

zjistí možnosti. 

• Informace o jízdním řádu školního autobusu na nultou hodinu. Obce se k úpravě 

vyjadřují v červnu. 

 

 

 

PODROBNOSTI DISKUZE JSOU ZAZNAMENÁNY NA ZVUKOVÉM NOSIČI 

ULOŽENÉM NA OÚ. 

Usnesení jsou součástí každého bodu programu. 

V 21:55hod starostka obce zasedání ukončila. 

Příští zasedání se bude konat dle potřeby. 

 

Ověřovatelé: P.Semerád: ………………….……..…..datum:…………. 

 

J. Král:…. ……………..…………….  datum:.………… 

 

  

Starostka obce: A .Hlaváčková: ………………………… 

 

 

Zapsala: K. Novotná: ……………………… 

 

Přílohy : 2 


