
 

 

                                    Zápis č. 13/2021 

ze zasedání ZO Břežany II ze dne 24. 11. 2021 od 19,15 hod  na obecním úřadě. 
 
Přítomni:   A. Hlaváčková, P. Černá, K. Novotná J. Drchota,  J. Král, V. Šebesta 
Omluveni: Z. Šimůnková 

Hosté: E. Albrechtová, J. Secká, V. Nekolný, p. Ženíšek, E. Hála 
 
Ze zasedání bude 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. 8/2021 

 4. Plán inventur pro rok 2021 

 5. Místní komunikace  p. č. 1034/7 -   Malá strana 

 6. Žádost vlastníka p. č. 1368 v k. ú. Břežany II 
 7. Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních 

               komunikací 

      Navržené další body programu: 

 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – dětské hřiště Břežánek 

 9. Protokol o předání a převzetí „ Polní cesty HPC6 a odvodňovací příkopu PK1     
       v k.ú. Břežany II 
10. Souhlas se záborem pozemku p.č.616/4 v k.ú. Břežany II –most Rostoklaty 

11. Smlouva o dílo – AFRY CZ s.r.o. – PD na akci „Rekonstrukce mostu Rostoklaty“ 

         doplnění technického chodníku 
12.  Diskuze 
 

                   

                  1. Schválení programu 

Návrh usnesení č.1/13/2021: 
ZO schvaluje navržený program zasedání včetně doplněných bodů programu 
 Pro                        6              Proti        0                         Zdržel se     0 

                  Usnesení č.1/13/2021 bylo schváleno. 

 
 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

 
Návrh usnesení č.2/13/2021: 
Ověřovatelé zápisu: K. Novotná a J. Král 
Pro              6               Proti        0                      Zdržel se           0 
Usnesení č.2/13/2021 bylo schváleno 

 



 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2021 

Návrh usnesení č. 3/13/2021: 
Bylo přečteno, projednáno a odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 8/2021 

Pro                 6                     Proti          0                  Zdržel se           0 
Usnesení č. 3/13/2021 bylo schváleno 

 

4. Plán inventur pro rok 2021 

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, stanovuji tento plán inventur: 
Periodická inventura majetku obce pro inventarizační položky bude zahájena 1.1.2022 a 
ukončena 25.1. 2022. Z této inventury bude pořízen inventurní soupis majetku. 

Zahájení činnosti inventurní komise pro inventarizační položky je ke dni 1.1.2022 a ukončení 
činnosti 31.1.2022. Zpracování soupisu bude ukončeno 28.1.2022. 
Veškeré inventarizační a zúčtovatelné inventarizační rozdíly musí být proúčtovány k datu 
zpracování účetní uzávěrky t.j. do 31.12. 2021. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 
31.1.2022 

Při inventarizaci se postupuje v souladu se Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č. 
3/2018. 
Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inven-
tarizaci majetku a závazků a dle vnitřní směrnice k inventarizaci obce. Za tímto účelem jsou 
povinni se s oběma předpisy seznámit. Předseda inventarizační komise je povinen seznámit s 
touto směrnicí a závaznými vzorovými předpisy všechny členy inventarizační komise. Členové 
inventarizační komise, včetně předsedy se zúčastní proškolení k provádění inventarizace dne 
6. 12. 2021 v budově OÚ od 18:00 hodin a svoji účast potvrdí svými podpisy. Školení provede 
starostka. K zajištění inventarizace se zřizuje tato inventarizační komise: 
Předseda – J. Drchota 
Členové – J. Král, K. Novotná 
Inventarizační komise provede zjednodušenou inventuru formou kontroly pohybů v běžném 
roce na účtech 401,406 a 408. K této zjednodušené inventuře vyhotoví zjednodušený inven-
turní soupis. Za inventarizaci majetku na účtu 909 odpovídá ředitelka MŠ. 
Návrh usnesení č.4/13/2021: 

ZO souhlasí s předloženým plánem inventur pro rok 2021 a s navrženou inventarizační komisí 

ve složení: Předseda –J.Drchota ,Členové –J. Král, K.Novotná 

Pro                 6                     Proti          0                  Zdržel se           0 
Usnesení č.4/13/2021 bylo schváleno 

 

5. Místní komunikace p. č. 1034/7 -   Malá strana 



 

 

Vzhledem k tomu, že bude dokončena polní cesta HPC6 na Tlustovousy, starostka žádá 

zastupitele o pověření k vypsání VŘ na PD na rekonstrukci místní komunikace  p.č.1034/7 

v k.ú. Břežany II. 

Návrh usnesení č.5/13/2021: 

ZO pověřuje starostku vypsáním VŘ na PD na akci Rekonstrukce místní komunikace p. č. 

1034/7 v k. ú. Břežany II 

 Pro                 6                Proti        0                   Zdržel se       0 

Usnesení č.5/13/2021 bylo schváleno 

 

6.  Žádost vlastníka p. č. 1368 v k. ú. Břežany II 

22.9. 2021 ZO obdrželo dopis – Návrh na projednání záležitosti v orgánu obce- 

zastupitelstvu- opětovné projednání plochy BV1 a zařazení do návrhu ÚP obce. Starostka na 

dopis odpověděla, že žadatelky  mohou( podle Stavebního zákona) ve veřejném 

projednávání podat připomínky k návrhu ÚP, dle kterých může být územní plán upraven 

projektantem a následně  předložen k hlasování zastupitelstvu. 

3. 11. 2021 ZO obdrželo další návrh na projednání změny ÚP- p. č. 1368 v k. ú. Břežany II. 

Pořízení územního plánu se řídí stavebním zákonem, nikoli zákonem 128/2000 o obcích. 

Námitky a připomínky k návrhu ÚP lze předkládat a vznášet v souladu s ust. § 52 Stavebního 

zákona.Hotový návrh ÚP bude vyvěšen na úřední desce, občané se k němu mohou vyjádřit 

ve veřejném projednání. Dle připomínek může být ÚP upraven projektantem a předložen 

k hlasování ZO. Termín veřejného projednávání zatím pořizovatel nesdělil. 

 ZO bere na vědomí 

 

7.  Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních     

komunikací 

Návrh usnesení č.6/13/2021: 

 Zastupitelstvo obce Břežany II projednalo a schvaluje Vyhlášku o místních komunikacích 

 Pro                6               Proti        0                        Zdržel se           0 

Usnesení č 6/13/2021 bylo schváleno. 

 

 8. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – dětské hřiště Břežánek 

Zhotovitel dětského hřiště Břežánek z důvodu nemoci požádal o prodloužení termínu 

dokončení do 31. 1. 2022. Dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje byla 

vyplacena-  obec 19.11.2021 obdržela 398.000,-Kč a posunutí termínu dokončení nemá na 

vyplacení dotace vliv. 

Návrh usnesení č.7/13/2021: 



 

 

ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s L. Gavlovským, kde bude termín 

dokončení díla 31.1.2022. 

Pro               6                  Proti            0                     Zdržel se          0 

Usnesení č.7/13/2021 bylo schváleno. 

 
       

      9. Protokol o předání a převzetí „ Polní cesty HPC6 a odvodňovací      

           příkop PK1 v k.ú. Břežany II 

SPÚ předložil žádost o odsouhlasení předávacího protokolu kterým je na Obec Břežany II 
převáděna výstavba Polní cesty HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1 v k.ú. Břežany II a s tím 
související náklady na výstavbu. Realizace tohoto projektu je provedena na základě schvále-
ného návrhu pozemkových úprav v katastrálním území Břežany II, kdy je společné zařízení, tj. 
polní cesta HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1, předávána do majetku Obce Břežany II. 
Tuto stavbu zrealizoval Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín. Její realizace byla hrazena ze 
státního rozpočtu z finančních prostředků určených na pozemkové úpravy. 
Účetní investiční hodnota stavby pro objednatele, tj. SPÚ, ke dni předání činí 
26 620 547,82 Kč (s DPH) 
 

Předmětem tohoto předání není výsadba doprovodné zeleně HPC 6, která bude do majetku 
obce Břežany II předána samostatně protokolem po ukončení tříleté popěstební péče. 
Návrh usnesení č.8/13/2021: 

ZO souhlasí s předávacím protokolem „Polní cesty HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1 

v k.ú. Břežany II“ a pověřuje starostku podepsáním převzetí do majetku obce Břežany II. 

Pro          6           Proti             0               Zdržel se 0 

Usnesení č.8/13/2021 bylo schváleno. 

    

    10. Souhlas se záborem pozemku p.č.616/4 v k.ú. Rostoklaty –most Rostoklaty 

        AFRY CZ s.r.o., jako projektant rekonstrukce mostu v obci Rostoklaty obec informuje, že    

        v rámci rekonstrukce dojde k dotčení našeho pozemku p.č.616/4 v k.ú. Rostoklaty, kde bude   

        dočasný a následně trvalý zábor. Aby bylo možné získat územní rozhodnutí , je nutné ,aby     

        obec vydala souhlas se záborem. Na jeho základě budou před zahájením stavby uzavřeny 

        Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku a Kupní smlouva. 

        Návrh usnesení č. 9/13/2021: 

        ZO souhlasí se záměrem a záborem pozemku p.č.616/4 v k.ú. Rostoklaty ve vlastnictví obce               

Břežany II a v případě ochrany ZPF/PUPFL souhlasí s odnětím. Akce Rekonstrukce: III/24513, 

Rostoklaty, most ev.č.24513-1 

        Pro                     6                            Proti          0                   Zdržel se      0 

        Usnesení č.9/13/2021 bylo schváleno 

       Paní Černá opustila zasedání. 

      



 

 

    11. Smlouva o dílo – AFRY CZ s.r.o.,IČO 45306605 – PD na akci   „Rekonstrukce 

     mostu Rostoklaty“-doplnění technického chodníku 

Návrh usnesení č.10/13/2021: 

ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605  na projektovou 

dokumentaci – Rekonstrukce mostu Rostoklaty- doplnění technického chodníku za cenu 

160.000,- Kč bez DPH. 

Pro                  4                   Proti     1  ( J. Král)              Zdržel se           0 

Usnesení č.10/13/2021 bylo schváleno 

Diskuse 

- J. Král požaduje opravu silnice  od obchodu ke hřišti a silnici u rybníka 

-  starostka požádala o návrhy  na rozpočet na příští rok 

 

Ve 20,20 hod starostka ukončila zasedání 

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

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

 

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

 

Zapsal: V.Šebesta…………………………………………... 

          

                                     

 

 

 

 

                                                                                


