ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 20.5.2020
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: 2
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá, Václav Ruso
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Projednání návrhu závěrečného účtu 2019
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1
4. Výše odměn u DOPP
5. Projednání územní působnosti v MAS Blanský les
6. Žádost p. Nekola
7. Územní plán informace
8. Dotace – památková zóna
9. Prorůstání asfaltové cesty na Dehtáře
10. Zřízení věcného břemene – vodovodní potrubí
11. Připomínka k územnímu plánu – budova hasičárny
12. Závěr a diskuse

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. Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodařením obce Břehov za rok 2019.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na vývěsce OÚ Břehov a na internetových stránkách OÚ
Břehov dne 20.5.2020. Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Příloha č. 1
3. Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2, ve kterém se jedná o převedení částky
2.500.000,- na termínovaný účet
Příloha č. 2
Hlasování: rozpočtové opatření
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 1:schválení rozpočtového opatření č. 1
4. Výše odměn u DOPP
Zastupitelstvu bylo navrhnuto zvýšení odměn u dohod o provedení práce:
Neodborné práce:150,- Kč/hod
Odborné práce:200,- Kč/hod
S platností od 1.5.2020
Hlasování: výše odměn
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Přijato usnesení č.2- výše odměn
5. Projednání územní působnosti
Zastupitelstvo schvaluje zařazení území obce do území působnosti
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s. na období 2021-2027
Hlasování: zařazení územní působnosti
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č3. o zařazení územní působnosti

6. P.Nekola podal žádost o zařazení akcí v průběhu roku 2020 mimo data uvedené
v obecní vyhlášce o rušení nočního klidu.
Hlasovalo se o zařazení změně obecní vyhlášky o rušení nočního klidu na rok 2020
Hlasování: změna obecní vyhlášky
Pro: 0
proti: 7
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.4
Žádosti nebude vyhověno, vyhláška zůstává beze změn po celý rok 2020

7. Územní plán – požadavek odboru památkové péče na snížení koeficientu zastavění
pozemku u ploch technické infrastruktury (plochy Z13, Z22 - ČOV)

Obec Břehov požadavek na snížení zastavěnosti na 10% u ploch technické infrastruktury
(pozemky určené pro čistírnu odpadních vod) neakceptuje, trvá si na původní hodnotě
zastavění pozemku z 80%, jak již bylo schváleno při projednání.
Hlasování: požadavek odboru památkové péče
Pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.5 - požadavek odboru památkové péče
8. DOTACE – památková zóna
Majitelé objektů spadající do památkové zóny obce mohou žádat o dotace v programu na
zvýšené náklady na požadavky památkářů při opravách.
Informační leták bude vyvěšen na úřední desce a na internetových stránkách obce.
9. Prorůstání asfaltu na cestě do Dehtář
Zhotoviteli asfaltového povrchu na cestě do Dehtář bude zaslána reklamace z důvodu
velkého prorůstání asfaltu zelení.
Reklamaci připraví p. Jírovec.
10. Věcné břemeno – vedení vodovodního potrubí
S novými majiteli pozemků, na kterých vede obecní vodovodní potrubí do Dehtář, bude
sepsána smlouva na zřízení věcného břemene na všech pozemcích.
p. Husa smlouvy připraví a vyřídí vklady na katastrální úřad.
Hlasování: sepsání smluv –věcné břemeno
Pro: 7
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č.6 smlouvy se nechají sepsat
11. p. Husa předložil návrh, o zajištění podání připomínky k územnímu plánu, ve které bude
požadováno rozšíření zastavěnosti plochy objektu hasičské zbrojnice, která se nachází na
par. č. 67. Připomínka může být podána až po dalším veřejném projednání územního
plánu.
12. Závěr a diskuze
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 22.7.2020
V Břehově dne: 24.5.2020
Zapsal: Olga Benáková
Ověřovatelé zápisu: Blanka Šedivá ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

