ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 19.2.2020
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 7 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Olga Benáková, Zuzana Drábová
Hosté: 4
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Audit - výsledky
3. Inventurní zpráva k 31.12.2019
4. Hospodaření obce za 2019
5. Věcné břemeno EON
6. Termínovaný vklad
7. Eko-kom smlouva
8. Sponzorský dar MŠ
9. Pouť
10. Jarní brigáda
11. Kontejner
12. Dotace
13. Sponzorský dar PREVENT 99
14. Územní plán
15. Žádosti p.Nekola
16. Hromadná revize kotlů
17. Nabídka leteckých snímků
18. Stav komunikací v pasportu
19. GDPR hodnocení rizikovosti
20. Diskuse, závěr
1. Zahájení, schválení (doplnění) programu jednání
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o
programu zasedání.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem auditu
Výsledek auditu: 1x závada – méně závažného charakteru
porušení předpisu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
Ve zveřejněném rozpočtu chybí informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok
předcházejícího roku a skutečné plnění rozpočtu za předchozí rok
Náprava: zastupitelstvo bude schvalovat návrh rozpočtu s předcházejícím rokem a
skutečné plnění rozpočtu za předchozí rok.
P. Koupal navrhl odměnu pro p. Bártovou za přípravu a vedení auditu 6000,- Kč
Hlasování: odměna
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č1. odměna byla schválena
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventarizační zprávou o průběhu
a výsledcích řádné inventury k 31. 12. 2019
Příloha č. 1 – inventarizační zpráva
4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodaření obce Břehov k 31. 12. 2019
Příloha č. 2 – hospodaření obce
5. P.Koupal podepsal smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuční
na pozemku parcelní číslo 1505/5 v k.ú. Břehov.
Hlasování: vcné břemeno
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č 2. zřízení věcného břemene
6. Zastupitelstvu byl předložen návrh na vklad peněžních prostředků na termínovaný
vklad : 2.500.000,- Kč na 2 roky
Hlasování: termínovaný vklad
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č3. zřízení termínovaného vkladu
7. Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM o zajištění zpětného odběru odpadu
Hlasování: smlouva Ekokom
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č3. smlouva bude sepsána
8. Zastupitelstvu byla předložena žádost SRPDŠ o sponzorský dar na maškarní bál MŠ
Žabovřesky
Bude poskytnut sponzorský dar v částce 3000,- Kč
Hlasování: sponzorský dar
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č4. bude poskytnut sponzorský dar
9. Břehovská Pouť – se bude konat v pondělí 13. 4. 2020
Sváteční mše svatá se uskuteční od 14.00 hod.

10. Brigáda na jarní úklid obce před poutí – 4.4.2020 od 9.00 hod.
11. Kontejner na velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad bude přistaven 24.– 7.4.2020
1x Břehov, 1x Suchá
12. DOTACE – byli podány 3 žádosti o dotace
zastupitelé byli seznámeni s informacemi o stavu žádostí na poskytnutí dotací
13. Zastupitelstvu byla předložena žádost společnosti Prevent 99
O sponzorský dar – žádost byla zamítnuta

14. 26. 2. 2020 v 9.00 hod. proběhne na Magistrátě města České Budějovice jednání ohledně
vyhodnocení veřejného projednání územního plánu. Zejména projednání plochy Z 22
15. Žádost p. Nekoly o zařazení akcí do obecní vyhlášky o rušení nočního klidu Hlasování bylo odloženo na příští zasedání zastupitelstva z důvodu podání žádosti o
vyloučení pro podjatost uvedených zastupitelů
16. Zastupitelstvu byla předložena nabídka na hromadnou revizi kotlů – nabídka bude
vyvěšena na úřední desce.
17. Na obecní úřad byla doručena nabídka na letecké snímky obce –
- Pořízení leteckých snímků dle nabídky
Hlasování: sponzorský dar
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Přijato usnesení č5. pořízení leteckých snímků obce
18. Zastupitelstvo bere na vědomí stav komunikací uvedených v pasportu komunikací
19. Informace ohledně GDPR – byl zpracován dokument o hodnocení rizikovosti operací
Dokument byl vyvěšen na úřední desce
20. Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 22. 4. 2020
V Břehově dne 25. 2. 2019
Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

