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Zápis č. 2/2021  

ZO Břežany II ze dne 22.2. 2021 konaného na OÚ od 19:15 hod  

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

Hosté: E. Hála, V. Pavelka, L. Hladká, J. Jurkovič, 19:25 L. Tůma   

Navržený program:  

1. Schválení programu  

2. Volba ověřovatelů zápisu  

3. Rozpočtové opatření č.1/2021  

4. Volba místostarosty obce  

5. Odprodej pozemku par. č. 478/11 v k. ú. Břežany II  

6. Pronájem kancelářského prostoru v čp. 32-MO ČRS Břežany II-prodloužení  

7. Žádost o odprodej části pozemku par. č.1002/4 v k. ú. Břežany II  

8. Pozemkové úpravy realizace – HPC 6 a PV1, HPC 4 a výsadba  LBK 7/13-13-18,   

  LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18   

9. Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – obec Břežany II  

10. Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – obec Tuklaty  

11. Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – M. Kubelka  

12. Žádost MŠ- návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů  

13. Prodloužení nájemní smlouvy- byt č. 2 v čp. 239  

14. Modernizace a intenzifikace ČOV + dmychadlo  

15.   Diskuse  

  

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

pořízení zápisu.  

  

Předsedkyně kontrolního výboru předala Zprávu KV.  

Ad1–2/2021   

Program zasedání   

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

Usnesení č. 1/2/2021: Program zasedání schválen.  

  

Ad2 – 2/2021   

Ověřovateli zápisu navrženi: J. Král a V. Šebesta   

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

Usnesení č.2/2/2021: Ověřovatelé zápisu J. Král a V. Šebesta schváleni.  

Ad3 – 2/2021  

Rozpočtové opatření č. 1/2021  

Hlasování:    Pro: 7           Proti: 0             Zdrželi se: 0  
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Usnesení č.3/2/2021: Rozpočtové opatření č.1/2021 bylo přečteno, projednáno a odsouhlaseno a 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu.  

  

  

Ad4– 2/2021  

Volba místostarosty obce  

 K 31.1.2021 rezignovala na funkci místostarosty Květoslava Novotná. Podle 

zákona 128/2000 místostarosta, zastupuje  starostu.   

Nutností je: absolvování školení a zkoušek  – vidimace a legalizace, CzechPoint, přihlašování 

k trvalému pobytu, zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti. Zastupitelstvo má podle 

zákona místostarostu zvolit, pokud ho ale nezvolí, nehrozí žádné sankce.  

Od zvolení do zastupitelstva v roce 2018 zastupitelé nemají čas ani odpovídat na emaily, proto 

starostka neví, koho na funkci místostarosty navrhnout. Proto, by bylo vhodné, aby si členové 

zastupitelstva do příštího zasedání rozmysleli, zda je pro někoho časově možné skloubit 

funkci se zaměstnáním a rodinou.  

  

ZO bere na vědomí  

  

Ad5 - 2/2021  

Odprodej pozemku par. č. 478/11 v k. ú. Břežany II  

Usnesení č.9/12/2020: ZO souhlasí s prodejem pozemku p.č. 478/11 v k.ú. Břežany II za cenu 

35,Kč/m2 – plocha 111m2.Majitelka domu čp.28 nesouhlasí s výpůjčkou a trvá na odkupu. Toto už 

je druhé usnesení o prodeji (Zápis č.4/2015 ze dne 21.1.2015, usnesení č.10)   

Záměr byl řádně vyvěšen, nikdo k němu nevznesl žádné připomínky.  Navrhuji uzavření smlouvy o 

prodeji pozemku par.č 478/11 v k.ú. Břežany II , plocha 111 m2, za cenu 35,- Kč/m2, s tím, že kupující 

uhradí veškeré poplatky s tím spojené.  

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

Usnesení č.5/2/2021: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o prodeji pozemku  p.č. 478/11 v k.ú. 

Břežany II ze cenu 35,-Kč/m2 , s tím, že kupující uhradí veškeré poplatky s tím spojené a 

pověřují starostku podpisem smlouvy.  

  

Ad6 – 2/2021   

Pronájem kancelářského prostoru v čp. 32-MO ČRS Břežany II-Prodloužení  

S MO ČRS Břežany II byla uzavřena smlouva na bezúplatnou výpůjčku kancelářského prostoru na 1 

rok od dubna 2019 do dubna 2020. Vzhledem ke krizové situaci v loňském roce smlouva nebyla 

prodloužena, proto byl řádně vyvěšen nový záměr výpůjčky kancelářského prostoru v čp.32.   

Hlasování:    Pro: 7             Proti: 0            Zdrželi se: 0  
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Usnesení č.6/2/2021: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatné výpůjčce kancelářského 

prostoru v čp.32 místní rybářské organizaci Břežany II na 1 rok  

Ad7 – 2/2021  

Žádost o odprodej části pozemku par. č.1002/4 v k. ú. Břežany II  

Záměr pro odkoupení pozemku je výsadba okrasných dřevin a keřů a následná údržba.  

Žadatel – majitel nemovitosti čp.6 závazně prohlašuje, že záměrem pro odkoupení je POUZE zkrášlení 

prostoru předzahrádky před RD na vlastní náklady a následná údržba tohoto prostoru. Pro představu 

přikládá foto a vizualizaci – příloha č. 3  

Obec o prodeji neuvažuje. Vizualizace se zastupitelům líbí, a proto navrhují dlouhodobý bezúplatný 

pronájem. Starostka osloví právničku se žádostí o zjištění možnosti dlouhodobého pronájmu. ZO 

bere na vědomí  

  

Ad8 – 2/2021   

Pozemkové úpravy realizace – HPC 6 a PV1, HPC 4 a výsadba LBK 7/13-13-18,LBK 11/13-1318, 

LBC 3/13-13-18   

  

Na základě sdělení Pozemkového úřadu proběhne v letošním roce realizace komplexních 

pozemkových úprav, a sice: HPC 6 a PVK1, to je Mlýnská cesta a odvodňovací příkop, dokončení 

HPC 4 - polní cesta na Štolmíř a výsadba biokoridorů LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 

3/1313-18.  

Náklady na tyto úpravy hradí Pozemkový úřad. Do hodnotící komise veřejné zakázky za obec byl 

navržen Jan Král. PÚ požádal, aby obec s ohledem na vegetační klid zajistili pokácení náletových 

dřevin a keřů, protože realizace bude až na podzim po sklizni, a to se kácet nesmí.   

Jedná se i o kácení na pozemku ve vlastnictví obce Tuklaty, která po dokončení realizace dílo předá 

obci Břežany II do vlastnictví, proto Břežany II zajistí kácení i na tomto pozemku (bod programu  

č.10). Od března by měl do obce nastoupit pracovník na OOP. Hasiči budou absolvovat školení pro 

práce s motorovou pilou, takže možná v rámci kurzu, nebo i potom by to mohli vykácet. Zatím máme 

seznam ke kácení. Přesné zaměření teprve bude.  

ZO bere na vědomí  

Ad9 – 2/2021  

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – obec Břežany II  

Par.č.1569 v k.ú. Břežany II, jedná se o 375 m2 náletových křovin a 26 kusů solitérních náletových 

dřevin-seznam je přiložen k žádosti o povolení kácení.  

Důvodem kácení je realizace stavby Polní cesta HPC 6 v k.ú. Břežany II – podle schváleného návrhu  

pozemkových úprav.  

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

Usnesení č.9/2/2021: ZO souhlasí s kácením dřevin mimo les na p.č. 1569 v k.ú. Břežany II –   

375 m2 náletových křovin a 26 kusů solitérních náletových dřevin.   
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Ad10 – 2/2021  

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – obec Tuklaty  

Par.č.1567 a 1568 v k.ú. Břežany II, jedná se o 550 m2 náletových křovin a 9 kusů solitérních 

náletových dřevin-seznam je přiložen k žádosti o povolení kácení.   

Důvodem kácení je realizace stavby Polní cesta HPC 6 v k.ú. Břežany II – podle schváleného návrhu 

pozemkových úprav.  

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

Usnesení č.10/2/2021: ZO souhlasí s kácením dřevin mimo les na p.č. 1567 a 1568 v k.ú. Břežany 

II  - 550 m2 náletových křovin a 9 kusů solitérních náletových dřevin. 

  

Ad11- 2/2021  

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les – M. Kubelka  

Tato žádost už byla předložena na zasedání č.1/2021 - jedná se o vydání povolení pokácet 9 ks borovic 

v k.ú. Břežany II. Vzhledem k tomu, že nejsou v terénu vytyčené hranice pozemků, není možné určit, 

zda jsou stromy na pozemku 179/136 (Šteinerová - Kubelka), nebo na pozemku 1019/1 (obec Břežany 

II). Jedná se o pozemek, kde se bude provádět výkop inženýrských sítí a následně by tudy měla vést 

přístupová komunikace. Největší ze stromů má ve v.130 cm průměr kmene 70 cm, ostatní jsou menší.  

Na zasedání č.1/2021 byl tento bod odložen –bylo navrženo stromy přesadit. Starostka proto oslovila 

dendrologa - dle jeho vyjádření je přesazení neekonomické, finanční náklady by byly astronomické. 

Kořeny borovic budou propletené, stromy nejsou na přesazení připravené. Přesazování nedoporučuje.  

Vzhledem k nejasnostem v předložené zástavbové studii panem Kubelkou ZO navrhují s vydáním 

stanoviska počkat, až bude předložena srozumitelná studie. ZO vedou v patrnosti, že byly vykáceny 

stromy v okolí potoka s příslibem vysazení nových a dosud se tak nestalo.  

  

Ad12 – 2/2021  

Žádost MŠ - návrh rozdělení hospodářského výsledku do fondů  

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení §30 v platném znění, žádáme o schválení 

hospodářského výsledku za rok 2020.  

Zlepšený hospodářský výsledek – zisk roku 2020: 54 638,25Kč.  

Po schválení MŠ navrhuje zisk rozdělit takto: příděl do rezervního fondu ve výši 54 638,25Kč 

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

Usnesení č.12/2/2021: ZO schvaluje na základě zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení §30 v 

platném znění, hospodářský výsledek MŠ za rok 2020 a souhlasí s přerozdělením částky  

54.638,25 Kč do rezervního fondu MŠ.  

  

Ad13 – 2/2021  

Prodloužení nájemní smlouvy - byt č. 2 v čp. 239  

30.3.2021 končí dodatek č.2 nájemní smlouvy na byt č.2,   
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Hlasování:    Pro: 7             Proti: 0     Zdrželi se: 0  

  

Usnesení č.13/2/2021: ZO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy – byt č. 2 Břežany II čp. 239 

na 1 rok za stávajících podmínek.  

ZO upouští od plánovaného zvyšování nájmů v obecních bytech a RD z důvodu koronakrize.  

  

  

Ad14 – 2/2021  

Modernizace a intenzifikace ČOV + dmychadlo  

Proběhla schůzka s projektantem, Dr Šormem a zástupcem 1.SČV. Vysvětlili si projekt. Nejjednodušší 

a nejvhodnější řešení s ohledem na dotace je udělat modernizaci a intenzifikaci najednou.  

1.SČV a Dr Šorm doporučují koupit dmychadlo ještě před začátkem modernizace. Cena dmychadla se 

pohybuje okolo 105 000,-Kč. Nové dmychadlo bude zakoupeno takové, aby odpovídalo parametrům 

projektu modernizace a intenzifikace ČOV. Před samotnou výstavbou bude uvedeno do provozu jako 

záložní. Starostka poptá další ceny. Před zakoupením je nutné domluvit s 1.SČV kde a jak se 

dmychadlo odzkouší a kam se uloží na ČOV, aby mohlo být využito jako záložní.  

ZO bere na vědomí  

  

Ad15 -2/2021  

Diskuze  

A. Hlaváčková  

• 18.2.2021 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, nebyly zjištěny žádné chyby 

a nedostatky, pouze za rok 2020 nebyl předložen zápis o finanční kontrole v MŠ.  

• Na měsíce duben-říjen obec přijme ještě jednoho zaměstnance   

• Na žádost občanů budou objednány 3 koše na psí exkrementy a 1 popelnice na plechovky  

• Stč. Kraj-FOV opět vypsal dotace, které lze použít na vybudování chodníků a parkovacích 

stání v obci.   

• Odvodnění v ulici u Hřistě – projekt včetně silnice  

P.   Černá  

• Se dotazuje, zda už obdržela obec podklady k odpadovému hospodářství – Ministerstvo dosud 

nemá zpracovanou metodiku. Žádá propočty, kolik obec zaplatila za odvoz KO, plastů, papíru 

TS Český Brod.  

20:55 zasedání opouští J. Král  

• Posunutí značení začátek a konec obce směrem k Rostoklatům. - SUS zatím neprovedla.  

• Provést kontrolu – funkčnost nářadí a techniky dle seznamu.  

L. Tůma  
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• Poukazuje na ničení zeleně motorkáři v okolí obce. Obec nemá pravomoc motorkáře 

legitimovat, v helmě se nedají poznat a většinou hned ujedou. Řešení je okamžitě volat policii 

ČR.  

• Most přes železnici v Rostoklatech – PD nemá ani starosta Rostoklat jako účastník. Obec 

Břežany II sdělila své požadavky na prodloužení plánovaného chodníku až k vjezdu k vlakové 

zastávce.  

L. Hladká  

• Dvě dopravní značky směrem na Černíky se hýbou, je nutné přitáhnout – SUS už uvedla do 

pořádku.  

Z. Šimůnková  

•  Šaškovi jsou seznámeni s problémem dopravy materiálu na zbudování dětského hřiště na 

sportovišti. Souhlasí s dopravou materiálu přes jejich pozemek. Starostka předala návrhy 

pana Gavlovského k vyjádření SK – dosud se nevyjádřili, 23.2.2021 má starostka schůzku se 

zástupcem SK S. Navrátilem.  

  

PODROBNOSTI DISKUZE JSOU ZAZNAMENÁNY NA ZVUKOVÉM NOSIČI  

  

Usnesení jsou součástí každého bodu programu.  

  

V 21:10 hod starostka obce zasedání ukončila.  

  

Příští zasedání se bude konat dle potřeby.  

  

  

Ověřovatelé:  V. Šebesta ……………….……..…..datum:………….   

  

  

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

  

  

  

  

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

  

  

  

  

Zapsala:   K. Novotná: ……………………..…                       

  

  

  

  

Přílohy :3  


