
 

                                    Zápis č. 7/2022  

 ze zasedání ZO Břežany II ze dne 7. 9. 2022 od 19,15 hod na obecním úřadě. 

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

                   V. Šebesta 

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

slouží k pořízení zápisu. 

Navržený program: 

      1.  Schválení programu 

2.   Volba ověřovatelů zápisu 

3.   Rozpočtové opatření č.5/2022 

4.   Smlouva o nájmu části pozemku par. č. 1312 pro stavební akce   

             VPC14,VPC 25,VPC 29 a IP 3 

5.   Vypsání VŘ na zhotovitele akce ,, Chodníky v obci Břežany II“ 

6.   Vypsání VŘ na technický dozor investora na akci ,, Chodníky v obci  

            Břežany II“ 

      Diskuse   

1. Schválení programu 
 
Návrh usnesení č.1/7/2022: 

ZO souhlasí s navrženým programem: 

Pro:                  7              Proti:            0             Zdržel se:             0 

Usnesení č.1/7/2022 bylo schváleno. 

    
2. Volba ověřovatelů zápisu 



Zapisovatel : V. Šebesta 
 
Návrh usnesení č.2/7/2022: 

Ověřovatelé zápisu: J. Král, K. Novotná 

 Pro:              7                   Proti:              0               Zdržel se:            0 

Usnesení č.2/7/2022 bylo schváleno. 

 
3. Rozpočtové opatření č.5/2022 
 
Návrh usnesení č.3/7/2022: 

Bylo přečteno, projednáno a odsouhlaseno rozpočtové opatření č.5/2022 

Pro:               7                    Proti:               0              Zdržel se:                0 

Usnesení č.3/7/2022 bylo schváleno. 

4. Smlouva o nájmu části pozemku par. č. 1312 pro  akce  VPC 14,VPC 25,VPC    

      29 a IP 

Na zasedání ZO  č.6/2022  byl přeložen návrh Smlouvy s Povodím Labe o nájmu 
části pozemku par. č. 1312 o výměře 141,13 m2 pro výše uvedené akce. Povodí 
Labe chtělo smlouvu a hrazení nájemného ihned, i když není jasné, kdy bude 
realizace uskutečněna. Na požadavku ZO byla smlouva upravena a v Čl.3 je : 

Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne protokolárního předání 
pronajímaného pozemku nájemci do dne, kdy nájemce protokolárně předá 
pronajímaný pozemek zpět pronajímateli, nejdéle však na dobu 5 let ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

Návrh usnesení č. 4/7/2022: 

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu pozemku s pronajímatelem : 
Povodí Labe s. p. -  akce : Polní cesty VPC 14, VPC 25, VPC 29 a IP 3 
   v k.ú. Břežany II" a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Pro:                 7                  Proti:                  0                Zdržel se:             0 

Usnesení č. 4 /7/2022 bylo schváleno. 



5. Vypsání VŘ na zhotovitele akce ,, Chodníky v obci Břežany II“ 

Informace o schválení příspěvku na akci „Chodníky , Břežany II“  –  

ISPROFOND 5217510488.  

SFDI schválilo žádost obce a na tuto akci  byly schváleny finanční prostředky z 

rozpočtu SFDI v limitní výši 4 565 362,00 Kč při současném stanovení maximální 

procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na celkových 

uznatelných nákladech stavební části Akce ve výši 85 %. 

Je nutné vypsání výběrového řízení na zhotovitele. 

Návrh usnesení č. 5/7/2022: 

ZO souhlasí s vypsáním VŘ na zhotovitele akce Chodníky v obci Břežany II.  VŘ 

připraví administrátor projektu, TNT Consulting s.r.o. - je  součástí smlouvy o 

administraci. 

 Pro:                7                Proti:                  0                   Zdržel se:          0 

           

 Usnesení č.5/7/2022 bylo schváleno. 

 

6. Vypsání VŘ na technický dozor na akci,, Chodníky v obci Břežany II“ 

 Je nutné zajistit technický dozor obce jako investora – neuznatelné náklady 

v dotaci. 

Návrh usnesení č. 6/7/2022: 
 
ZO souhlasí s vypsáním VŘ na technický dozor pro akci Chodníky v obci. 
 VŘ připraví JUDr. Němečková. 
 
 Pro:                     7           Proti:              0             Zdržel se:               0 

           

 Usnesení č.6/7/2022 bylo schváleno. 

            



Diskuse : 

- 1.10.2022 bude sběr nebezpečných odpadů a sběr velkoobjemového od-
padu od 8,45 do 9,15 hodin. Protože zastupitelům – kromě starosty a 
místostarosty mandát zanikne 24. 9.,  u sběru bude opět V. Šebesta 

- Svazková škola - Není schválený příspěvek vlády – čeká se od března, DSO 
nepodá žádost do doby, než bude zřejmé, jaká bude výše příspěvku. Cel-
kem má zájem 6 škol – vypadá to, že bude víc žádostí, než alokovaných 
peněz. DSO podala také žádost o dotaci na 240 mil. Kč – škola 
v Doubravčicích by měla být pasivní dům. Zatím je na školu v ČB položko-
vý rozpočet, kde na stavební část je částka 520 mil. Kč.  Je vysoutěžená 
firma, která připraví VŘ. Návrh smlouvy mezi obcemi a DSO byl 5. 9. Ve-
čer opět připomínkován, upravená verze ještě není. 

- Vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a všeho, co s tím souvisí, 

starostka řešila možnost omezení svícení VO od 24:00 do 4:00 hod. Za 

fakturované období od 24.11.2020 do 29.11.2021 obec zaplatila za VO 

celkem 115.402 Kč. Do konce roku je cena zafixovaná, od 1. 1. 2023 do 

31. 12. 2025 je také fixace, ale cena za MWh už je 6.270,- Kč- dosud byla 

poloviční. 

 Podle zákona o pozemních komunikacích je povinnost svítit na silnicích, 

to znamená, že silnice od Rostoklat na Tuklaty a na Černíky musí být 

rozsvícená – a neexistuje omezení- např. svítit jen ob lampu. Protože se 

nesmí zhasnout všechno veřejné osvětlení, za současného stavu 

osvětlení to není realizovatelné. 

- 14. 9. 2022 od 19,00 Veřejné zasedání – představení nových kandidátů do 

     místního zastupitelstva 

- cyklostezka – bylo opraveno potrubí, aniž by se zasahovalo do cyklostezky 

 - most u nádraží – stále není připravena dokumentace 

 - Povodí Labe bude vyčištěno od rybníka k čističce 

 - místní hasiči vyčistili odvodňovací trubky na dešťovou kanalizaci u řadových 

    domků.  



   Čištěním bylo zjištěno, že někteří vlastníci odvodňovací struhu zavezli 

    a neusadili trubku na odvod dešťové vody – budou vyzváni k nápravě. 

    Vlastník komunikace ve třetí ulici bude vyzván ke zbudování dostatečného        

    kanálu k odvodu dešťové vody z komunikace. 

- územní plán – do konce listopadu by mělo být veřejné projednání 

- Hřiště Břežánek – ZVA (závěrečné vyhodnocení akce) bylo podáno- 23.3.2022 

 

 

Ve 20,10 hod starostka ukončila zasedání. 

 

Ověřovatelé zápisu:  K. Novotná…………………………………..datum……………………. 

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

 

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

                    Zapsal:  V.Šebesta……………………………………………….. 

 

 


