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Zápis č. 11/2020 

ZO Břežany II ze dne 11.11. 2020 konaného na OÚ od 19:15 hod 

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

19:20 

Hosté: O. Klodner 

Navržený program: 

1. Schválení programu  

2. Volba ověřovatelů zápisu  

3. Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin 

4. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene p.č. 1402 v k.ú. Břežany II  

6. Pronájem pozemku p.č 1495 v k.ú. Břežany  II  
7. Odvodnění komunikace u hřiště  

8. Diskuze  

Doplněný bod programu 

9. Přírodní hřiště Břežánek 

 

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

k pořízení zápisu. Záznam pořizuje P. Černá, která ho poskytne zapisovatelce. 

Ad1–11/2020  

Program zasedání 

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

Usnesení č. 1/11/2020:  Program zasedání schválen včetně doplněného bodu 

 

Ad2 – 11/2020  

Ověřovateli zápisu navrženi: J. Král a V. Šebesta 

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

Usnesení č. 2/11/2020: Ověřovatelé zápisu J. Král a V. Šebesta schváleni. 

Ad3 – 11/2020  

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin 

Na OÚ byla doručena žádost o povolení ke kácení jednoho kusu borovice na pozemku p.č. 117. 

Borovice zasahuje na sousední pozemek. ZO povolují z bezpečnostních důvodů pokácení borovice. 

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

 

Usnesení č. 3/11/2020: ZO souhlasí a povoluje z bezpečnostních důvodů pokácení borovice 

na pozemku p. č. 117 v k.ú. Břežany II. 

Ad4 – 11/2020 

Rozpočtové opatření č. 7/2020   

 

19:20 na zasedání dorazila K. Novotná  
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Hlasování:  Pro: 7           Proti: 0          Zdrželi se: 0 

Usnesení č.4/11/2020: Rozpočtové opatření č.7/2020 bylo přečteno, projednáno a odsouhlaseno a 

je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

Ad5 – 11/2020 

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1402 v k.ú. Břežany II 

Obci byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-6025384/003 mezi 

obcí Břežany II jako stranou povinnou a firmou ČEZ Distribuce a.s. IČO 24729035 jako stranou 

oprávněnou z věcného břemene – služebnosti. Obec je vlastníkem pozemku p.č. 1402 v k.ú. Břežany 

II a ČEZ Distribuce je vlastníkem distribuční soustavy, umístěné na tomto pozemku.  

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

Usnesení č.5/11/2020: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

na pozemku p.č. 1402 v k.ú. Břežany II s firmou ČEZ Distribuce a.s. IČO 24729035 a pověřují 

starostku podepsáním smlouvy. 

 

Ad6 - 11/2020 

Smlouva o dlouhodobém pronájmu p. č. 1495 v k. ú. Břežany II firma MM.MAJOR s.r.o IČO 

07490224 na dobu 5let  

30.9. usnesením č. 9/10/2020 ZO odsouhlasili pronájem pozemku p.č. 1495 v k.ú. Břežany II za 1,-Kč 

firmě MM.MAJOR s.r.o IČO 07490224 na dobu 5let. Právnička obce nedoporučuje cenu pronájmu. 

Návrh částky 1000,-Kč/rok. 

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

Usnesení č.6/11/2020: ZO ruší usnesení č. 9/10/2020 a souhlasí s dlouhodobým 

pronájmem pozemku p.č. 1495 na 5 let za 1000,-Kč/rok v k.ú. Břežany II a pověřuje 

starostku podpisem této smlouvy s firmou MM Major s.r.o IČO 07490224. Ostatní 

ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Ad7 – 11/2020 

Odvodnění komunikace u hřiště  

Pro umístění nádrže na dešťovou vodu je nutné koupit část pozemku p.č. 103/147 v k.ú. 

Břežany II. Současní vlastníci souhlasí s prodejem. Pro určení ceny části pozemku je potřeba 

znalecký posudek a geometrické zaměření. 

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

Usnesení č.7/11/2020: ZO pověřuje starostku zadáním geometrického zaměření na část pozemku 

p.č. 103/147 a zadáním vypracování znaleckého posudku na stanovení ceny vyměřené části 

pozemku p.č.103/147. 

 

Ad8-11/2020 

Diskuze  
Starostka  

29.10. 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce Břežany II za rok 2020 - BEZ ZÁVAD. 

ZO bere na vědomí 
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K. Novotná  

 Zametení Malé strany – dosud neprovedeno 

 Osvětlení autobusových zastávek u zastávky ČD – zastávky jsou v k.ú. Rostoklat, řeší se. 

 Sloupek označující autobusovou zastávku na Malé straně je umístěný za čekárnou – Starostka 

obeslala autobusového dopravce s upozorněním na tento stav. Dosud žádná reakce, bude 
urgováno. 

 Rybník – Pozemky na uložení sedimentu jsou domluvené s ing. Poskočilem.Rozhodnut 

z Českého Brodu zatím na obec doručeno nebylo. 

 Z chatové oblasti u Tuklat byly vypouštěny odpadní vody do škarpy – řeší Životní 

prostředí. 

 Nová prkna na vývěsních tabulích – výměna se uskuteční přes zimu 

 Umístění laviček do autobusových zastávek – zabudovaná je v čekárně na návsi, zbylé 

dvě (na Malou stranu a Sokolovnu) se umístí během podzimu. 

 Obecní kotec – prostor pro případné umístění nalezeného psa je připraven, miska a 

vodítko zakoupeno. 

 DI doporučil posunutí dopravního značení začátek a konec obce – odbor dopravy 

v Českém Brodě záměr odsouhlasil a posunutí značek provede KSúS. 

Přechody přes škarpu u RD u ČD na cyklostezku – projektant doporučuje usadit 

betonové mostky.  

 Opět teče do bytu v MŠ - Zastupitel V. Šebesta prověří a zkontroluje. 

 Zápis č.1/2020 z jednání KV – Zápis byl neúplný, dosud nebyl předložen dopsaný. P. Černá 

dosud nestihla poslat, hned napraví. 

 

Starostka 

 Byla provedena kamerová zkouška dešťové kanalizace  u poloviny RD (víc se vzhledem k 

počasí  nestihlo). Bylo zjištěno, že čp. 236 je stále špatně připojené. Na upozornění od obce 

majitel nereaguje. Následný dopis majiteli připraví právnička. 

 Dále bylo zkouškou zjištěno,  

- Část dešťové kanalizace je do poloviny zaplavená vodou - je ucpaný odtok do potoka, 

proto je nutné nechat vyčistit část potoka, aby mohla voda odtékat.  

- V rohu u čp. 256 je lehce poškozená trubka dešťové kanalizace – není děravá. 

- U pozemku p.č. 179/11 se propadá komunikace 

- Ucpaný odtok dešťové vody do potoka. Starostka po domluvě s majitelem pole 

v sousedství potoka požádá hasiče o pročištění.  

- Chybějící čistící šachty na dešťovou kanalizaci.  

ZO doporučuje doplnit čistící šachty. Objednat kamerovou zkoušku na druhou část lokality Za zdí. 

P. Černá  

 Zastupitelům byl zaslán návrh přípravy stanov potřebných k založení družstva Odpady Polabí. 

Než obec podepíše souhlas, měla by znát ceny a podmínky za jakých bude družstvo odpady 

svážet. Nejedná se o podpis objednávky svozu, ale o souhlas s návrhem stanov družstva. 

Starostka navrhuje, že pozve ředitele TS Č. Brod Ing. Kruliše na příští zasedání, aby podal 
zastupitelům požadované informace. 
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O. Klodner 

 Bude povolen vjezd do ulice na Malé straně při uzavírce (opravě) komunikace Tuklaty -

Břežany II ? P Černá - Oprava by měla být až k pomníku. Po položení asfaltu nejspíš příjezd 
povolen nebude. 

 Bylo by možné v rámci opravy silnice upravit parkovací plochu před čp 68, kde parkuje jeřáb, 

aby nedošlo k odlomení opravené silnice. Starostka poslala dopis majiteli jeřábu. Usnesením 

č. 13/10/2020 zastupitelé pověřili starostku k vyřízení povolení na DI Zákazu 

parkování nákladních vozidel v obci. 

Z.Šimůnková 

 Předložila na zasedání zastupitelům výsledek průzkumu trhu na projekt a realizaci dětského 

přírodního hřiště Břežánek, na který byla obci schválena dotace z participativního rozpočtu 

Středočeského kraje ve výši 398 000,-Kč. Starostka navrhuje doplnění bodu programu. 

Starostka 

 Objednala  kanalizační poklop bez odvětrání před čp. 73 

 Starostka navrhuje počítat v rozpočtu s projektem na dešťovou kanalizaci v centru obce. O 

neutěšeném stavu (chybějící části) dešťové kanalizace v centru obce zastupitelstvo jedná 

několik let, ale konstruktivní řešení dosud nepadlo. Ing Muzikářová předběžně nastínila cenu 
na 150 000,-Kč.  

 

Ad9-11/2020 

Břežánek 

Z. Šimůnková předložila výsledek průzkumu trhu na projekt a realizaci dětského přírodního hřiště 

Břežánek, na který byla obci schválena dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje ve výši 

398 000,-Kč.  

 

Bylo předloženo 5 nabídek. 

 

Kritéria: Zkušenosti s obdobnými realizacemi 40%,  

                 cena návrhu 40%,  

                 vzdálenost 20% 

 

Nejvýhodnější nabídka je Lukáš Gavlovský, Výžerky 77, Kostelec nad Černými lesy s 80%. 
 
 
 

 

 

firma zkušenosti cena vzdálenost 

Hřiště 8D Rybkova 948/23, 

Brno 

IČ: 04436857 

20% - dřevěné prvky 0% - nesdělena  0% - 190 km 

Hybaj  Myslbekova 403/21 

(sídlo) 

741 01 Nový Jičín, IČ: 

28633474 

20% - dřevěné prvky 0% - nesdělena 0% - 330 km 

http://www.hybaj.cz/cs/poptavkovy-formular.html
http://www.hybaj.cz/cs/poptavkovy-formular.html
http://www.hybaj.cz/cs/poptavkovy-formular.html
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Hlasování:  Pro: 6          Proti: 0          Zdrželi se: 1 (K. Novotná) 

Usnesení č.9/11/2020: ZO souhlasí s vybraným zhotovitelem projektové dokumentace 

Přírodní hřiště Břežánek v k.ú.  Břežany II firmou Lukáš Gavlovský, Kostelec nad 

Černými lesy, za cenu 40 000,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku uzavřením a 

podpisem smlouvy o dílo na zhotovení PD. 

 

 

 

PODROBNOSTI DISKUZE JSOU ZAZNAMENÁNY NA ZVUKOVÉM NOSIČI 

ULOŽENÉM NA OÚ. 

Usnesení jsou součástí každého bodu programu. 

V 20:45 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 : 2 

Zahrady Laurus, Hybrálec 5 

586 01 Jihlava, IČ 62873491 

20% - prefabrikované herní prvky 40% - 12 - 25 

tis. Kč 

10%  - 150 km 

Baobaby z. s. Hostišová 102 

763 01 Zlín,  

30% - přírodní materiály 40% - 27 tis. Kč 0% - 300 km 

Lukáš Gavlovský Výžerky 77 

281 63 Kostelec nad Černými 

lesy  

40% - podnikatelská činnost na 

dětská hřiště 

20% - 40 tis. Kč 20% - 30 km 

https://www.google.com/maps/place/Hybr%C3%A1lec+5,+586+01+Hybr%C3%A1lec/@49.4297304,15.5552854,752m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x470d1b1ab0d99153:0x3978fa2ddf2611de!8m2!3d49.4297304!4d15.5574741
https://www.google.com/maps/place/Hybr%C3%A1lec+5,+586+01+Hybr%C3%A1lec/@49.4297304,15.5552854,752m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x470d1b1ab0d99153:0x3978fa2ddf2611de!8m2!3d49.4297304!4d15.5574741

