ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ A USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Břehov konaného dne 4.11.2020
v prostorech obecního úřadu.
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod. Z celkového počtu 7 zastupitelů bylo přítomno 6 osob.
Omluven 1. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní zastupitelé: Josef Koupal (starosta obce), Jiří Šimek (místostarosta), Josef Jírovec,
Václav Ruso, Blanka Šedivá, Zuzana Drábová
Omluven : Benáková Olga
Hosté: 3
Předsedající: starosta obce Josef Koupal
Ověřovatelé zápisu: Václav Ruso, Ing. Jiří Šimek
Program:
1. Zahájení, schválení popř. doplnění programu zasedání
2. Dotace na územní plán
3. Škola Strýčice
4. ČEVAK – cena vodného
5. O2 – veřejná telefonní stanice
6. Rozpočtové opatření č.4
7. Tříděný odpad – Suchá a Picina
8. Žádost o příspěvek včelaři Pištín
9. Žádost o příspěvek Jihočeské centrum
10. Památková zóna
11. Usnesení – žádosti o dotace
12. Dětské hřiště
13. Veřejné osvětlení
14. Kronika
15. Brigáda listí
16. Mikuláš
17. Znak obce a vlajka
18. 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: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁN
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podepsanou smlouvou ( dodatek č.2 ) o prodloužení
termínu na zpracování územního plánu do 31.12.2021
3. ŠKOLA STRÝČICE
Zastupitelstvo bylo seznámeno s finančním výhledem opravy školy pro rok 2021-2022
4. ČEVAK – cena vodného
Pro rok 2021 se cena vodného zvyšuje o 0,37 haléřů, ostatní položky zůstávají nezměněny.
Konečná cena vodného – 43,69 Kč
Hlasování: cena vodného
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.1- cena vodného
5. O2 – veřejná telefonní stanice
Z důvodu málo využívané veřejné telefonní stanice O2 vypovědělo smlouvu k 31.12.2020
6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4 finance – volby
Příloha č. 1
7. Kontejnery na tříděný odpad
Zastupitelstvo rozhodlo, že kontejnery na tříděný odpad ( papír, sklo, plasty) budou umístěny
také na Suché a chatové oblasti Picina.
Kontejner na bioodpad bude nadále pouze v Břehově, kam mohou obyvatelé Suché a Piciny
bioodpad odvézt.
8. PŘÍSPĚVEK – Včelaři Pištín
Zastupitelstvu byla předložena žádost o příspěvek od včelařského spolku ZO ČSV Pištín na
provoz včelařského muzea a běžnou činnost spolku.
Příspěvek ve výši 3.000,- Kč
Hlasování: příspěvek včelaři
Pro: 6
proti: 0
zdržel se:
Přijato usnesení č2. příspěvek bude poskytnut
9. Příspěvek Jihočeské centrum
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč na provoz Jihočeského centra
( půjčování např. polohovací postele a pomůcky pro seniory )
Hlasování: příspěvek Jihočeské centrum
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č.3- příspěvek bude poskytnut

10. PAMÁTKOVÁ ZÓNA
Skupina občanů vedená p. Husou se obrátila na zastupitelstvo s žádostí, zda podpoří jednání
o zrušení památkové zóny .
Hlasování: zrušení památkové zóny v obci
Pro: 0
proti: 6
zdržel se:0
Přijato usnesení č4. – zastupitelstvo je proti zrušení památkové zóny
11. Přijaté usnesení dotace
Zastupitelstvo přijalo usnesení na podání žádostí o dotace na :
1) Výstavba multifunkčního hřiště
Obec Břehov bude podávat žádost o dotaci na projekt „Výstavba multifunkčního hřiště“ do
podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210H –
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, vyhlášeného Ministerstvem
pro místní rozvoj. Žádost o dotaci bude podána do 21.12.2020
2) Oprava místní komunikace v chatové oblasti Picina
Obec Břehov bude podávat žádost o dotaci na projekt „Oprava místní komunikace v chatové
oblasti Picina“ do podprogramu117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního
titulu 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací, vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj. Žádost o dotaci bude podána do 21.12.2020
Hlasování: žádosti o dotace
Pro: 6
proti: 0
zdržel se:0
Přijato usnesení č5. – podání žádostí o dotace
12. Dětské hřiště
Zastupitelstvo schválilo zadání na vypracování projektové dokumentace za 17500,- Kč
Dokladová část 5500,-Kč firmě INPROPO
Hlasování: projektová dokumentace
Pro: 6
proti: 0
zdržel se:0
Přijato usnesení č6. – projektová dokumentace
13. Veřejné osvětlení
p.Husa zodpověděl dotazy na funkčnost veřejného osvětlení a osvětlovací tělesa vrátí do
původního stavu. Po dokončení bude provedena elektrická revize veřejného osvětlení .
14. KRONIKA
Ručně psanou kroniku předá p. Husa 9.12.2020 na obecní úřad
15. BRIGÁDA LISTÍ
Vzhledem k pandemickým opatřením se podzimní brigáda na úklid obce a hrabání listí konat
nebude. Listí se bude sbírat jen traktůrkem a p. Jakub Kačer přistaví na ves větší kontejner na
listí.

16. MIKULÁŠ
Mikulášská nadílka bude bez kulturní akce – pouze budou dětem rozneseny balíčky v hodnotě
250,- Kč na jedno dítě. Zajistí p.Drábová, p. Šedivá
17. ZNAK A VLAJKA
Vypracovaný návrh znaku a vlajky s opelichaným dubem na nicneříkajícím pozadí nenadchl
nikoho – bude jednáno dále.
18. Diskuze a závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva je: 9.12..2020
V Břehově dne: 7.11.2020
Zapsal: Blanka Šedivá
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Šimek ……………………………
Václav Ruso
Starosta: Josef Koupal
Podpis:

…………………………..

