Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy , konaného dne 26. listopadu 2013
v zasedací místnosti Obce Břasy
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod. starostou
obce Ing. Janem Špilarem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle §
93 odst. 1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 10.9.2012 do 21.9.2012 (příloha č.1). Současně byla zveřejněna na internetových
stránkách obce.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání ZO zahájil starosta obce (dále "předsedající") přivítáním všech přítomných.
Konstatoval na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2), že je
přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluveni jsou Ing.Hůlka,
František Bláha a Ing. Josef Sedlecký.
Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že v mezidobí zaslala
Veolia Plzeň návrh vodného a stočného pro rok 2014, proto navrhuje doplnit jako bod 4)
Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2014
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva z jednání Rady obce Břasy
4. Návrh vodného a stočného pro rok 2014
5. Ultramarínka
6. Rozpočtové opatření 5/2013
7. Dotace spolkům
8. Příprava podkladů pro rozpočet 2014
9. Diskuse
10. Závěr jednání
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou, ověřovatele pana Marcela Zrůsta a pana
Vlastimila Kodeta.
K návrhu bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program dnešního zasedání vč. doplnění bodu 4),
zapisovatele Martu Hricovu a ověřovatele Marcela Zrůsta a Vlastimila Kodeta
Hlasování:
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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2. Ověření zápisu a usnesení ze dne 23. září 2013
Ověření zápisu z minulého zasedání ze dne 23. září 2013 provedli Mgr. Petr Kounovský a Mgr.
Jaroslava Auterská. Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými
skutečnostmi, což dokládají svými podpisy.
Za strany zastupitelů bez dotazů a připomínek.

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí

3. Kontrola usnesení ze zasedání Rady obce Břasy
Starosta obce předložil usnesení z jednání rady od minulého zasedání zastupitelstva.
23. září – bez připomínek a dotazů
9. října – p. Caletka – proč byl projednáván název rozhledny?
- starosta – název byl vybrán z návrhů občanů
- p. Kounovský – o jaké mříže do kostela se jedná?
- starosta – jde o mříže do vchodu z důvodu možnosti větrání. Je jednáno s památkáři.
23. října – pí. Prokopová – nač je smlouva se seznam.cz?
- starosta – jde o zveřejnění kontaktů na internetu. Včera proběhlo školení na „moje ID“,
jedná se o průhlednost přihlašování na internetu
6. listopadu – bez přip
20. listopadu
p.Caletka – co je „krajina nad pokladem“?
starosta – jde o zcela vyprodanou knihu, velmi zajímavou,která nyní bude znovu vydána ve
formátu A4 a popisuje těžbu na Radnicku, Břasku a Mirošovsku.
p. Zrůst – o jakém přístřešku se jednalo?
p. Horejš – jde o přístřešek u DPS

4. Cena vodného a stočného pro rok 2014
p. Kodet – proč se cena zvyšuje, když ceny energií jdou dolů?
Starosta – jde o inflaci a hlavně o ceny chemie
p. Vlček – vody je menší spotřeba, měla by se tedy snížit cena
starosta – nejvyšší spotřebu u nás má Primalex, celková cena je 64,33 bez DPH, tedy 73,98 Kč
vč. DPH.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2014 dle předložené kalkulace.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdrželi se – 0
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5. Ultramarínka
Starosta seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy s LB IMMO, ZO již byl schválen odkup za
cenu 4,5 mil, rozložených do tří let. Součástí jsou všechny parcely, vodní plochy a polorozpadlé
stavby.
Bod „cena a splátky“ – 1. splátka 100 000,- do 4 dnů od podpisu smlouvy, 2. splátka 1,9 mil. do
30.9.2014, 3. splátka 2,5 mil. do 30.9.2015. Jde tedy o zkrácení lhůt, u bodu 1) LB IMMO
zkracuje lhůtu o rok, původně bylo 3x á 1,5 mil, teď předložili tento návrh.
p. Vlček – prostor je ekologicky zatížený, dělal se rozbor, když jsem se ptal minule, bylo řečeno,
že není. Jaký je tam stav vody? Co se s koupeným prostorem bude dělat do budoucna?
Starosta - předložil fotografie pozemku Ultramarínky, kde jsou označeny vrty. Voda je čistá,
zátěže žádné nejsou, proto jsme také nedostali žádnou dotaci Ve zprávě je uvedeno, že zatíženo je
pouze místo, kde se točila nafta, jinak je to čisté. Síra tam je, ale není to ekolog. Zátěž, ta se
prostě shrne a odveze, stejně tak se odbagrují místa, kde byla nafta a oleje. Na místě by mohly
vzniknout stavební parcely, je to zajímavé místo v centru obce, které nakupujeme vlastně za
100,- Kč /m2.
Pí. Prokopová - nyní to obec koupí, ale například další zastupitelstvo z toho bude chtít udělat
třeba průmyslovou zónu?
Starosta – v územním plánu není tato plocha určena pro průmyslovou zónu, musel by se změnit
ÚP a to trvá dlouho. Na nákup prostředky máme v rozpočtu, event. se může vzít úvěr, třeba 3
miliony. Nyní máme na účtu 15 milionů.
p. Kodet – když máme v rozpočtu, proč brát úvěr?
Starosta – máme nízký dluh, který doplatíme příští rok, nákup není pro obec nepřekonatelný
problém.
p. Kounovský – navrhuje dvě splátky zaplatit z našeho rozpočtu a s poslední splátkou počkat
pí. Kočková - 100 000,- pro letos bychom měli, když připočteme pro příští rok 1.9 mil. do
výdajů, moc v rozpočtu nezbude.
Starosta – budeme z 15 mil, které zbudou na účtě schopni udělat schodek rozpočtu a budeme
navrhovat minus dva miliony, vlastně do majetku obce. Budeme o tom diskutovat v bodu –
návrhy do rozpočtu na rok 2014.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup Ultramarínky za 4 500 000,- Kč, s platbou 100 000,- Kč
v letošním roce, dle smlouvy do čtyř dnů od podpisu smlouvy, 1,9 mil. zahrnout do rozpočtu pro
rok 2014 a s částku 2,5 mil. ponechat k projednání rozpočtu na rok 2015.
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1

6. Rozpočtové opatření č. 5/2013
Starosta vysvětlil jednotlivé položky rozp.opatření, které nemohla schválit rada, protože součet je
vyšší, než má pravomoc.
p. Caletka – kolik je rada oprávněna schvalovat?
Starosta – rada má v pravomoci půl milionu, ale částky se v plus a v mínus sčítají.
Pí. Kunclová – oč se jedná s DPH?
Pí. Kočková – jde o přenesenou daňovou povinnost, platíme bez daně a pak daň odvádíme sami.
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Pí. Kunclová – jak funguje projekt? Chodí monitorovací zprávy?
Starosta – Byla záloha, k té byla monitorovací zpráva, další odcházejí a peníze chodí.
V prosinci půjde další monitorovací zpráva. Termíny jsou trochu posunuté. Máme podobný
projekt jako Konstantinovy Lázně, s těmi se radíme.
Dále bez dotazů a připomínek

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013, dle z.č. 250/2000 Sb. dle
rozpočtových pravidel .
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7. Dotace spolkům
Starosta seznámil s obsahem tohoto bodu:
V rozpočtu bylo 450 000 Kč, rozděleno bylo dosud 374 540,- Kč, zbývá rozdělit 75 460,- Kč.
Žádosti spolků, které už dostaly 50 000,- Kč musí odsouhlasit ZO. Byla předložena tabulka
dotací spolkům, je zde uvedeno, kolik spolky žádají. Tabulku měla k dispozici rada a doporučuje
předložit ZO ke schválení pro Sokol Stupno, SSK Stupno, Motokros a Primalex Břasy
TJ Sokol Stupno dalo hodně financí na zbourání pavilonku, Motokros žádá o poskytnutí
příspěvku na akci, kterou dělali na jaře, částku 50 tis. přesahuje žádost o 9 tis. Kč. SSK Stupno –
jejich fin. prostředky jsou zejména použity na akce s dětmi, SSK dělá od jara do podzimu řadu
akcí, dále s nimi jezdí na lyže, podzimní výlety. Tyto akce mohou probíhat jen za podpory obce.
SK Primalex žádal nejvíc fin.prostředků. Valná část prostředků nebyla ani tak na fungování
klubu, ale na udržování trávníku, napsali to do žádosti celkově, proto je částka tak vysoká. Pokud
by se měly tyto spolky zhodnotit podle činnosti, tak SSK a Primalex nejvíc dělá s dětmi, SSK má
70 dětí, které chodí na cvičení několikrát týdně. Primalex, co se týká dětí,tak jich mají 40 a
objíždějí s nimi zápasy a tréninky. Motokros má juniory a starší, dělají jednu z největších akcí
v obci, obec to hodně propaguje, stejně jako závody kol. TJ Sokol Stupno – zde chodí lidi na
posilování, chodí tam, dle pana Ryby 60 lidí, vstup je cca 900 Kč na rok. Hřiště využívají i další
kluby, které si prostory pronajímají.
p.Kodet – když na radě jednáte o dotacích, bere se v patrnost, jak spolky dotace vyúčtovávají?
Starosta – spolky nám předkládají účty a faktury ale dá se nastavit i kontrolní mechanismus, pro
rok 2014 budeme měnit pravidla pro poskytování peněz spolkům. Do vyúčtování se dá
nahlédnout, to není problém. Například právě kontrol. komise může nahlédnout.
p. Kuncl – už měla kontrol. komise někdy tato vyúčtování k dispozici? Vyúčtování se podává do
15.prosince.
p. Kodet – zatím jsme neměli nic, máme schůzku 18. prosince, to už by měla být vyúčtování
hotová.
p.Fousek– ať předloží vyúčtování ti, co dostali nejvíc.
starosta – chcete to jen od sportovních spolků?
p.Fousek – jsem proto, aby vyúčtování předložil hlavně SK Primalex.
Pí.Auterská – kontrolní komisi by to měli předložit všichni a ať si komise vybere. Spolky stejně
žádají o hodně víc než zbývá v rozpočtu.
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Starosta – je několik alternativ - buď rozdělit částku která zbývá, nebo nedat nikomu nic, nebo
jim dát částky, které požadují a udělat rozpočtovou změnu
p. Ryba – dnes musíme rozhodnout, co s požadavky?
Pí. Kočková – už je docela pozdě, aby to spolky vůbec stihly utratit a následně vyúčtovat
Starosta – se spolky nejsou problémy s vyúčtováním, v nových podmínkách pro poskytování
dotací se stanoví jiné podmínky pro vyúčtování dotací
p. Vlček – areál fotbalu je obecní, měla by se dát nová střecha na kabiny
Starosta – Primalex už nedává klubu tolik peněz jako jindy, myslím, že dávají 50 tis. Jak tedy
rozdělit částku pro čtyři spolky?
Pí. Auterská – co je nejlepší pro obec a co je nejlepší pro spolky. Měli bychom si říct, co má
přednost, co spolky potřebují nutně, když už je prosinec
Starosta – šlo by rozdělit částku procentuálně, je to jedna z alternativ. Rada doporučuje rozdělit
75 460,p.Kuncl - spolky žádají ještě 420 tis. Kč, ale zbylo jen 75 tis. Všechny teď uváděné spolky už
dostaly 50 tisíc.. Pro obec je lepší rozdělit co zbylo a pro spolky aby dostaly to co žádají.
Starosta – Sokol Stupno potřebuje vykrýt to, co vydal na zbourání pavilonku, Primalex je
v minusu, SSK Stupno vzalo z rezerv z let minulých, vykazuje minus, Motokros vykrývá vše ze
stran sponzorů, dělají velký projekt, areál kde působí je také obce. Koupili buňku, nainstalovali si
například sprchy včetně odtokové jímky a zásobníku vody.
p. Vlček – měli bychom rozlišovat, zda dáváme do obecního nebo do spolkového. Když jsme
dali házenkářům např. 2 mil., tak by už neměli dostat nějaký čas nic. Dostali na hřiště a na
Sokolku.
p. Fousek - u všech spolků musí být rozděleny finance na areál a na činnost
Starosta – prostředky z výh.hracích automatů jsou značně omezené, u nás jsou automaty
zakázané. Fin. prostředky jsou přerozdělovány státem, nám přišlo letos 122 tis. Kč, ale spolky
deklarují, že na ně dostává obec peníze. Ovšem je to na všechny spolky, které tu jsou. Oproti
tomu, co se dávalo dřív do Sazky je to hodně málo. Některé spolky své udržované areály,dávají
do užívání i dalším spolkům, které za to platí nájem. To by šlo i v jiných areálech, např.
Sokolovna se dá pronajmout a budou opět prostředky na úhradu nákladů. Např. pozemky, které
jsou mezi Sokolem Stupno a SK Primalex budou obecní, protože jsme je koupili od LB IMMO.
Jsme schopni tyto areály propojit. Sokol Stupno spolupracuje, p.Kroc je jednatelem české obce
sokolské a jistě najdeme cestu, jak se dá spousta věc zrealizovat. Jsem rád za všechny kluby,
které pracují několikrát týdně s dětmi. Např. Primalex Břasy dělá s dětmi 6x týdně, to samé SSK
Stupno. Dělají to zadarmo, ve svém volném čase. To samé je např. práce s mladými hasiči.
p.Kodet – ostatní spolky už nechtějí nic?
Starosta – ostatní spolky se se žádostmi vešly do 50 tisíc
p.Kodet – navrhuje - Primalex 30 tis, Sokol Stupno 18, Motokros 12 tis. a zbytek 15 460 SSK
Stupno.
starosta–fin.prostředky by také bylo možné rozdělit talé procentuálně, takto – 46 070 ,Primalexu, 24 820,- Sokolu Stupno, 1 614 Motokrosu, 2 953 Pro SSK Stupno.
p. Ryba – nedalo by se z rozpočtu přesunout tak, aby byly uspokojeny všechny spolky?
p. Dach – nechal bych to jak říká starosta, ale ubral bych 10 tis Primalexu a přidal bych je Sokolu
Stupno na ten zbouraný pavilonek.
p.Horejš – kdybychom udělali rozp. změnu, uspokojili bychom všechny.
p.Kuncl – je důležité podchytit děti a jsem pro, aby děti měly vždy kde hrát, umýt se a převléct,
ale měla by existovat také soudnost, rozpočet není bezedný, dávám příklad – např. Sokol Stupno
a Primalex Břasy – oba budou mít stejné požadavky na údržbu, ale Primalex koupí drahé
teplákové soupravy, vyjede si několikrát za rok na soustředění a bude rozdávat drahé ceny za
soutěže, druhý spolek bude dávat levnější ceny, pořádat méně nákladné výlety. Měla by také
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existovat nějaká soudnost a skromnost, není těžké utratit za drahé ceny, když by stačil diplom a
nějaká maličkost.
p. Horejš – pak by se měla určit pravidla, nač se mají peníze použít
p.Kuncl – mluvíme o penězích, které jsou nutné, ale jde i o věci které nutné nejsou, jde o
správné hospodaření spolku.
pí. Auterská – jsem osobně vděčná za každé dítě, které sportuje
Starosta – máme 4 návrhy, to co říkal p. Kuncl by se dalo přidat do příštích pravidel.
Neztotožnuji se s tím plně, děti by se měly něčím motivovat , je také důležité, jak kdo propaguje
obec. Když budeme dělat soutěže krajské nebo republikové, musíme se chovat jinak, než když se
hraje obyčejná „pralesní liga“.
Máme tedy návrhy pana Kodeta, pak starosty procentuální, dále p. Dacha a p. Horejše na
přesunout z rozpočtu
p. Horejš – můj návrh byl spíš pro budoucnost
Starosta – spolky dostávají i další skryté fin.prostředky, např. jsme navýšili příspěvek škole a tím
mají spolky užívání tělocvičny zadarmo. Chodí tam hodně spolků a obec vlastně za ně dává
příspěvek škole, na energie, na úklid apod. Návrh p. Horejše je možné zapracovat do podmínek
pro přidělování dotací pro příští léta.
p. Zrůst - navrhuje přesun z Motokrosu na TJ Stupno 3000, tj. na 21 000 Sokolu Stupno,
9 000,- Motokros, 15 460 SSK a 30 000,- SK Primalex.
Starosta – musíme také držet pravidlo 60 a 40 %.
p. Kuncl – navrhuje přesunout z rozpočtu sto tisíc a přidat Sokolu Stupno za zbourání pavilonu
45 000,- Kč. 55 000,- rozdělit procentuálně zbylým spolkům. Měl by tedy Sokol Stupno 45+18
tisíc, tj. 63 000,- Kč, Motokros – 9 000,- Kč, SSK Stupno 16 540,- Kč a SK Primalex 86 920,Kč. Celkem je to 175 460,- Kč.
Vlček – mělo by se také přihlédnout k tomu, kolik který spolek vybral peněz
Starosta – všechny tyto spolky už dostaly 50 000,- Kč
p.Horejš – až to spolky zjistí, tak budou příště chtít jednou tolik, dáváme nejvíc, např. Rokycany
dávají 3 mil. pro všechny spolky, což je 1 % z rozpočtu
Návrh usnesení – nejdříve hlasovat o návrhu p. Kuncla
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 100 000,- Kč do kapitoly spolky, tím zbylou částku 175 460,rozdělit 63000,- Kč Sokolu Stupno, Motokros 9 000,- Kč, SSK Stupno 16 540,- a SK Primalex
86 920,- Kč
Hlasování
Pro – 5
Neschváleno

Proti 4

Zdržel se 3

Návrh usnesení- návrh p. Zrůsta
ZO schvaluje rozdělení prostředků - TJ Sokol Stupno 21 000, 9 000,- Motokros, 15 460 SSK a
30 000,- SK Primalex
Hlasování
Pro 1
Neschváleno

Proti 0

Zdržel se 11

Návrh usnesení – návrh p. Dacha
ZO schvaluje rozdělení fin. Prostředků takto – SK Primalex Břasy 36 070,- Sokol Stupno
34 820,- , Motokros 1 614,-, SSK Stupno 2 953,6

Hlasování
Pro – 4
Neschváleno

Proti 0

Zdržel se – 8

Návrh pana Kodeta nejde realizovat, je tam u Motokrosu vyšší částka než určují pravidla. Pokud
se přesunou 3 000,- Kč, je to stejný návrh jako p. Zrůsta a tento nebyl odhlasován
Návrh usnesení – návrh p. starosty na procentuální rozdělení
Návrh usnesení
ZO schvaluje SK Primalexu 46 070,- Sokolu Stupno 24 820,- 1 617,- Kč SSK S 2 953,- Kč
Hlasování
Pro – 5
Neschváleno

Proti – 0

Zdržel se – 7

Starosta - Jiný návrh podán nebyl, částka 75 460,- Kč nám tedy zůstává v rozpočtu
8. Změna vyhlášky o poplatcích za odpad
Starosta obce uvedl, že v posledních létech se poplatky za odpad nezvýšily, nyní by se mohly i
snížit. Předložil tabulku s cenami svozů. Mělo by být rozhodnuto, zda zůstaneme při způsobu
ceny za svoz,nebo bude stanoven poplatek na trvale hlášenou osobu. Zároveň bychom se měli
shodnout na výši poplatku za svoz – na snížení.
Pí. Auterská - požaduje svoz, když v létě bude sváženo každý týden a v zimě lx za 14 dnů. Je
pro poplatek za svoz. Jistě by se připojilo víc občanů, mohla by mít např. oranžovou barvu, jde
41 svozů, ale obráceně.
p.Horejš – můžete si objednat týdenní celoročně
p. Vlček – to znamená, že se v zimě odpad pálí?
Starosta – u tohoto bodu nebudeme dnes přijímat žádné usnesení, o druzích svozů budeme
diskutovat, pokud by se platilo na osobu, byla by cena cca 430,- - 450,- Kč. V roce 2014 vyjde
nový zákon o odpadech. Dnes bychom měli hlavně rozhodnout o druhu poplatku a event. o
návrzích zastupitelů. Stará vyhláška je z prosince 2008, od té doby už například nejsme vlastníky
bytových jednotek. Zároveň došlo k navýšení svozu nádob na separovaných odpad, nádoby se
plní rychleji, kolektivní systém třídění odpadu se udržel, naučili jsme lidi odpad třídit lépe.
Vyvážení odpadu do oprámů problém nevyřešíme.
Pí. Hricová – nejdůležitější je rozhodnout zda bude placeno na osobu nebo na popelnici. Pokud
bude poplatek na osobu, bude pouze jeden druh svozu.
p. Kodet – pokud dáme na osobu, bude mít každý pět popelnic. Stanovit počet popelnic na
domácnost je proti zákonu.
starosta – pro popelnici jsou ti co třídí, když se bude platit na osobu, bude se vyvážet do lesa, je
to na zodpovědnosti lidí.
P. Kuncl – od nádob na separovaný odpad se každý týden vyváží uložený komunální odpad, zda
je tam cena za tento odpad promítnuta. Lidé různě nechávají po obci pytle na odpad
Starosta – tyto náklady se nedají zahrnout
Pí.Prokopová – co znamená vyjmout bytovky?
Starosta – už nejsme majiteli byt jednotek.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v připravované vyhlášce o poplatcích za svoz odpadů, byl
stanoven poplatek za svoz.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Dále jde o stanovení ceny za popelnici, např. 52 svozů by bylo nově za 1850,- Kč + DPH
p.Hricová – pokud vyjde příští rok nový zákon, nebylo by lepší vydat k stávající vyhlášce
dodatek jen co se týká výše poplatku a počkat, co bude obsahovat nový zákon a podle toho udělat
vyhlášku? Vyhlášky podléhají konzultaci s MV ČR, může nám být i vrácena, abychom tedy stihli
podle nové vyhlášky postupovat od nového roku, když ji bude schvalovat ZO až v prosinci.
Starosta – vyhláška je platná když ji schválí zastupitelstvo. Pokud se přijde na nějaký
nedostatek, tak se ale v ostatních bodech může postupovat i nadále. Nevíme přesně, zda zákon
skutečně vyjde v příštím roce a co bude obsahovat. Ve čtvrtek a v pátek jedu diskutovat
s regionální agenturou ohledně odpadů, například o spalovnách, které budou hodně podporovány
a odpad tam bude směrován.
p. Kodet – souhlasil bych s tím, aby se s vyhláškou počkalo do schválení nového zákona
starosta – uděláme novou vyhlášku, požádáme právníky nebo Svaz měst a obcí, aby nám
pomohli s jejím sestavením.Změníme cenu a budeme postupovat podle pravidel, která jsou teď.

9. Podklady pro sestavení rozpočtu 2014
V prezentaci byla předložena tabulka příjmové i výdajové části návrhu rozpočtu, kde jsou
uvedeny mandatorní částky, seznámil s jednotlivými položkami příjmové a výdajové části.
Příjmy by měly být 29 952 960,- Kč
Ve výdajové části se musí navýšit o 1,9 mil. na Ultramarínku a mříže do kostela
O rozpočtu bude jednáno na prosincovém zasedání ZO.
p. Zrůst – SDH Břasy žádá o příspěvek na oslavy výročí 140 let , ve výši cca 50 000,- Kč a zda
obec nepotřebuje ještě nějakou zem na rekultivaci, nabízejí ji ze Všenic
starosta – zem už nebude zapotřebí, pod hřištěm je dostatečný počet kubíků
p. Fousek – Pod nádobami na separovaný odpad by se měl udělat pevný podklad, nad nádražím
byly přendány kvůli kamerám a teď stojí v bahně.
Starosta – policie už má dva pachatele co tam odkládali odpad.
p. Kašák - přechod u školy je špatně osvětlený
p. Kuncl – ve škole ve Vranovicích jsou nová okna a bylo by vhodné udělat tam ještě lokální
plynové vytápění.
Dále bez připomínek.
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10. Diskuse
Starosta – kuchyně DPS od konce roku přestane vařit, co navrhují zastupitelé za řešení. Jedním
ze způsobů je dovážet obědy ze školy, o víkendech oslovit dalšího dodavatele. P. Kvěch st. jde do
důchodu, provozuje jídelnu v Chrástu. Oba dva st. Kvěchovi budou pomáhat jen částečně a
mladý, co je v DPS bude působit v Chrástu.
p.Kodet – ať to provozuje obec.
p. Kounovský – jak je to s opravami cest na Křemeláku, zda se někdo zamyslel nad tím, jakou
hmotnost vozidel unese nová silnice Bezděkov – Liblín, jezdí zde velmi těžká vozidla, most na
Liblíně je ve špatném stavu, to samé je most v dolním Stupně, měl by se prosadit zákaz průjezdu
velkých kamionů. Bylo mi dokonce před časem řečeno, že most na Liblíně je prasklý. Nyní se už
o tom nemluví. Například potkat kamion ve Smědčicích, není kam uhnout. Kdyby se spojily
všechny obce, jistě by se něco dalo prosadit. Kdy bude pokračováno s chodníky v dol. Stupně?
Fousek – ještě k dopravě, zjistil jsem, že by šlo sladit dopravu tak, že by každou hodinu od nás
mohlo něco odjíždět. Chtělo by vejít v jednání s Povedem.
Starosta – už jsem tady říkal, že vlakové spoje zůstaly zachovány, 3.prosince bude jednáno
v Bujesilích, kdo se chce zúčastnit, nebo poslat dotaz.
p. Kounovský - jedna občanka se na mě obrátila s dotazem, jak se počítá nájem za užívání
Prokopcovny, protože jí bylo řečeno starostou , že na její výstavu obrazů v Prokopcovně, by to
stálo tisíc korun na den. Měl jsem s ní nepříjemnost. Překvapilo mě, že jsem slyšel z více stran,
co řekl pan starosta
Starosta – tohle pan starosta nikdy neřekl, šlo o to, že jsme diskutovali v radě co se sálem
nahoře, když se tam udělá výstava, kdo se o to bude starat, uklízet a otevírat. Bylo toho tam moc,
co se řešilo najednou.
Kounovský – připadá mi špatně, říct si za den pronájmu tisíc korun
p. Kodet – jak to vypadá s cestou na haldičkách
Starosta – cesta je hotová, ale kdo může ať upozorní, aby se alespoň deset dní jezdilo nižší
rychlostí, víme jaké je počasí, v jakém počasí se cesta dělala, až to vymrzne a vytuhne bude to
v pořádku. I náklaďáky, pokud budou jen jezdit, cestu nepoškodí.
Pí. Prokopová – poděkovala místostarostovi za to, že dává na web zápisy včas. Dále uvedla , že
vidí starostu velmi často na obrazovce, i čte zprávy v tisku. Všude se prezentuje pouze pan
starosta, nikdo jiný. Například v 5+2 byla informace o přívozu. Vím, že o provozu přívozu jednal
hned zpočátku místostarosta, ale když už byla věc vyřešena, jedná o tom jen starosta. Prostě kde
je cokoli o obci, prezentuje se jen starosta.
Starosta – nerozumí otázce, co se týká přívozu, byl místostarosta u převzetí přívozu, později
když se někdo dotazuje, z tisku, z novin, chodí na obec a dotazují se, starosta je tady, tak
odpovídá. Je běžné, že se oslovuje starosta obce. Jinak neumí odpovědět.
Prokopová – jak probíhalo výběrové řízení na nového pracovníka obce, kdo jej dělal, byl nějaký
tým?
Starosta – výběrové řízení dělal sám
Prokopová – četla jsem jeho prac. náplň, např. přípravu zpravodaje a webových stránek. Kdo
tyhle věci dělal dosud?
Starosta – na web stránky mají přístup zaměstnanci, např. zápisy dává místostarosta, hlášení
rozhlasu pí.Hricová, zápis z rady zapisuji já, místostarosta jej dá dohromady a dá na web. Dělám
věci po nocích, hlavně web stránky, jsem rád, když někdo pomůže
Pí.Prokopová – kolik lidí bylo přihlášeno do výběr řízení? Místní i cízí?
Starosta – přihlásili se tři, s tím, že v materiálech obce byli myslím vloženy ještě dvě žádosti o
toto pracovní místo. Měl jsem pohovor s třemi kteří se přihlásili, vybral jsem z nich p. Brůžka
Pí.Prokopová – proč právě jeho, v čem byli naši horší?
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Starosta – p. Brůžek má zkušenosti v této oblasti, už zakládal informační centrum, je
absolventem námořní akademie, pomůže s přívozem, má ekonomické vzdělání, splňoval všechny
podmínky.
Pí Prokopová – bude tedy dělat i na přívozu?
starosta – to ne, bude jen tyto věci propagovat
pí. Prokopová – stále říkáte, že děláte do cestovního ruchu. Za celou dobu jsem neviděla, že by
se naše obec prezentovala např. na veletrhu ITEP. Je to propagace, chodí tam hodně lidí, proč se
také nezúčastňujeme?
starosta– veletrh ITEP propaguje jiným způsobem, než se děje v cestovním ruchu, prezentují se
oblasti, které jsou spřízněny s krajskými radními
pí. Prokopová – tohle nové pracovní místo bude na 8 hodin a jak bude vůbec vedeno toto
místo? Bude to Informační centrum?
Starosta – připravuje se vstup na ICT, což je centrum info center, musíme tam připravit další
spojené provázané věci, už jsme to řešili, dáváme dohromady prezentaci obce, na to jsou
navázány věci třeba z Toulavé kamery a další, hodně nám pomohlo dostavení rozhledny, která
sem přivedla hodně lidí a tím i cestovní ruch. Dále další věci, např. po stopách důlních děl, dále
jsme mohli nakoupit zpět přívoz, to je velká turistická atrakce,propagovali jsme sternberskou
hrobku, děláme věci kolem kostela, v dubnu naši obec navštívili tafonomové a v rámci důlního
díla Terezie objevili brouskový horizont 310 let mi. Starý a velmi vzácný. Abychom tohle mohli
ukazovat světu, musíme odtěžit skládku, na což byl vypsán dotační titul, do kterého jsme se
nevešli. Máme informace ze živ.prostředí, že bude vypsán titul po novém roce, skládka by mohla
být odtěžena. Nemáme destinační management, takže se špatně některé věci prezentují. Naše info
centrum není jen pro šíření letáků, jsme propojeni i s „turisturaj.cz.“
Prokopová – tam vyjede nejvýš stupenská knihovna a bývalé koupaliště, není tam propojení na
žádné další akce.
Starosta – je to jen tvrzení proti tvrzení, dá se prolinkovat. Můžeme se sejít a ukázat si to
Pí. Prokopová – v požadavku bylo, že osoba, která byla přijata do I centra bude vybírat
historické dokumenty. Jak to bude probíhat, bude chodit po lidech a oslovovat je, jak to bude
dělat, když jej nikdo nezná? Nebo to bude tak, že starosta nebo místostarosta řekne lidem, vy
něco máte, půjčte nám to, já si to zkopíruju a následně to předá pracovníkovi info aby měl co
dělat?
Starosta – nerozumím dotazu. Pokud má někdo shromaždovat histor. Dokumenty, bude to
obtížné, protože nikdy nebyly shromažďovány. Začali jsme s tím, až ten, po setkání s lidmi, po
soutěži se ZŠ atd. Musí se komunikovat s lidmi, jinak to nejde, To co říkáte, je manipulativní a
zavádějící. Pokud pí. Prokopová bude chtít spolupracovat, tak může.
Pí. Prokopová– připadá mi,že podle jeho náplně práce jde o uměle vytvořené místo?
Starosta – měl jsem zájem vytvořit destinační management, nakonec to neprošlo, je z toho zápis,
všechno je to obtížné, jsou i menší obce, které mají podobně pracovní místo
Pí. Prokopová – nebude tento pracovník brát práci např. redakční radě?
Starosta – redakční radě všechno zůstane tak jak je, ten pracovník jí bude maximálně pomáhat.
Krom pí Hricové to všichni dělají po pracovní době, stojí to hodně času, když je třeba shánět
informace. Pracovník I centra jim bude pomáhat.
I centrum začne fungovat, pracuje se na tom, abychom se dostali do systému info center
Prokopová – myslím, že jsou to vyhozené peníze, když je info centrum v Radnicích a může
propagovat i věci u nás. To se budeme s Radnicemi přetahovat?
Starosta – nebudeme se přetahovat, v tom to není, každé bude mít svůj rozsah činnosti. Břasy a
Radnice musí spolupracovat, protože jsou to největší místa v regionu.
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p. Caletka – co je za zkratku ICT?
Starosta – systém info center, musí být registrace, aby bylo v celostátní síti. Opravil - jedná se o
zkratku ATIC. (asociace turistických informačních center)
Pí. Kunclová – proč se do výběrového řízení nepozvali další žadatelé, kteří se přihlásili?
Starosta - ostatní žadatele, jejichž žádosti byly založeny ve spisové dokumentaci obce, jsem
nepozval, protože jsem zapomněl, že je máme v personálních materiálech, už jsem s nimi před
tím o tom mluvil, jedna byla v IC Chomutov a druhá v IC Radnice
Pí. Kunclová – bylo to takové rychlé, ptalo se měl víc zájemců, např. pár žen z mateřské
dovolené, bylo to prostě nějak narychlo. Proč se to tak hnalo,když obec ještě nemá registraci.
Kdo vlastně řekl, že chce mít informační centrum, kdo to vlastně chce. Řekli to zastupitelé, nebo
kdo?
Starosta – zastupitelé to neřekli, navrhl jsem to já v rámci prezentace obce a jejího směřování,
nikdy jsem za to napadnut nebyl. Můj cíl je ten, abychom měli obec, která bude poskytovat i jiné
služby než v oblasti průmyslu. Bavili jsme se o tom mnohokrát, vč. našeho sloganu – místo
zábavy, sportu a relaxace, to vše souvisí a má návaznost.
Pí. Kunclová – jde o to, kolik to bude stát a zda to má smysl, nemáme opravené cesty, kanalizace
Prokopová – ano, tohle jsou názory občanů, není toho víc, např, čistička v Kříších
Starosta – budu na názory občanů reagovat, pokud toto místo má význam poznáme až po delší
době. Pokud to tady napadáte, není mi známo, že by někdy někdo v této obci dával nějaké
priority pro další rozvoj. Ani vy ne.
Pí. Prokopová – bylo výběr řízení dáno na web obce a bylo to vyvěšeno na vývěsce, nebo kde to
všude musí být dáno na vědomí? Občané byli bez šance.
Budou pohlednice obce, nebo se čekalo až nastoupí nový člověk a ten je bude mít k dispozici?
Kde jinde budou?
Ve 21.35 hod. odešel p. Horejš, přítomno 11 členů ZO
Starosta – na vývěsku jsem to nedal, viselo to na web. stránkách, co se týká personálních věcí, za
ty zodpovídá starosta, je to jedna z věcí, které jsou v mé kompetenci. Občané nebyli bez šance,
p.Brůžek v této chvíli splnil spoustu podmínek, které vyžadujeme, má vzdělání a zkušenosti
v tom, co potřebujeme v této oblasti. Dokáže pomoci např. na Plavební správě. Pokud má tato
obec někam směřovat, tak tyhle věci potřebujeme, nemůžeme dát na každý názor, ale nikdy
nikdo neřekl, jaká schémata mají být a proč. Nikdy se nikdo na nic nezeptal, ani na setkání se
starostou. Pokud připomínky byly, snažil jsem se je splnit. Na nikoho konkrétního se nečekalo,
pracuji spoustu hodin a řeším i různé jiné věci. Ani na pohlednice se nečekalo, když budeme
konzultovat s tisícem lidí, tak bude mít každý jiný názor. Pohlednice Stupna se připravují, až
bude prostor I centra hotov, mohou tam pohlednice být, ale samozřejmě nebudou jen v I centru,
může si je odkoupit a prodávat i další, i vy na krámě.
p.Kuncl –bavíme se o pracovníkovi info centra, ale žádné I centrum nikdy nebylo schváleno, jen
rada schválila pracovníka pro rozvoj kultury a sportu, ale nikdo nikdy neschválil zřízení info
centra. Když jsme domlouvali zaplacení okének ZAK, tak nám také bylo řečeno, že když
zaplatíme balíček, že se tam budou prezentovat zástupci spolků se svými akcemi, zatím tomu
tak není. Zároveň souhlasím, že výběrové řízení na nového pracovníka neproběhlo férově a nikdo
jiný nedostal šanci. Nikdo neví, že se něco prezentuje, nebo natáčí dřív se tyhle věci hlásily
rozhlasem a dávaly se na web, v současné době o tom nikdo nic neví. Stále se prezentujeme, ale
nikdo o tom neví.
Pí. Prokopová – o Toulavé kameře jsem se dozvěděla od lidí
Starosta – v souč. době nebylo natáčeno žádné okénko ZAK a nikdo nepřišel s tím, co se tam má
vysílat. Toulavá kamera se natáčela asi měsíc před tím, prezentoval jsem to na obci, s tím, že
11

televize sdělí, kdy to půjde do vysílání. Dozvěděl jsem se to pozdě odpoledne v sobotu, že to
půjde v neděli. Toulavá kamera a vyjádření na ZAK nás nestálo ani korunu.
Pí. Prokopová – zatím tedy z obce nešly žádné finance na takovouhle prezentaci?
Starosta – je zaplacen balíček na 5 okének z obce pro ZAK, to schválila rada, ale zatím se nic
nenatáčelo.
Pí.Prokopová – byla se podívat v DPS. Prokopcovna má sedačky krásné, v barvách obce, v DPS
jsou rozedrané sedačky, leze z nich molitan, není to pěkné, peníze se dávají jen na jednu stranu.
Starosta – tohle už je řešeno, židle dáme opravit.
p.Caletka – vrátil se k hlasování ohledně financí pro spolky. Každý člen ZO chce spolkům dát
peníze, ale nikdo neřekl, aby výsledek byl nula a výsledek nula je. Co vzkážete spolkům –
všichni jsme vám chtěli dát peníze, ale společně jsme to nedokázali.
Starosta – tohle je i pro mě špatné a rozumím tomu
Caletka – každý jste chtěl dát peníze spolkům, ale jako celek jste to nedokázali
Starosta – nikde v hlasování nebylo číslo 8
Caletka – moc rychle jste se vzdali, nikdo nevstal a neřekl, dáme další návrh v další vlně.
Starosta – diskutovali jsme o tom hodně dlouho, žádný další námět k tomu nepadl, mě to mrzí,
domnívám se, že peníze by měly být rozděleny, podle mě procentuálně.
Caletka – ZO stále probíhá, je možné dát nový návrh a schválit to ještě jednou.
Starosta – mohou být tedy předkládány další návrhy, může být ukázáno, že některé věci nejsou
zpracovány správně
P. Kuncl – v téhle fázi ZO, pokud to jde, můžeme se k bodu financí spolkům vrátit a znovu
rozhodnout? Pokud to jde a je to reálné, vrátil by se k tomuto bodu.
p. Fousek – nebudeme hlasovat pořád dokola.
V této fázi odešel p. Fousek ve 21.55 hod. Přítomno 10 členů zastupitelstva
Starosta navrhuje usnesení:
ZO schvaluje vrátit se zpět k bodu 7) Dotace spolkům
Hlasování
Pro – 9
Schváleno

Proti 0

zdržel se 1

Starosta předložil opětovně tabulku.
Kuncl – p. Kodet a p. Zrůst měli návrh stejný, o tom by se mělo hlasovat
Starosta – návrh je 21 tis Sokol Stupno, Motokros 9 tis, SSK 15 460, Primalex 30 tis.
P. Dach navrhuje – Sokol Stupno a Primalex Břasy á 25 500,- Motokros 9 tis, SSK 15 460 Kč
Jiné návrhy nejsou
Návrh usnesení
ZO schvaluje, aby se finance rozdělily takto … Sokol Stupno a Primalex Břasy á 25 500,- Kč
Motokros Kříše 9 tis., SSK Stupno 15 460,- Kč.
Hlasování
Pro – 9
Schváleno

Proti – 0
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Zdržel se – 1

Starosta – má někdo návrh na termín příštího zasedání ZO?
p. Kuncl - navrhuje 19. prosince ve čtvrtek.
Z řad zastupitelů bez připomínek, příští zasedání ZO bude ve čtvrtek 19. prosince 2013.
Jednání bylo skončeno ve 22.10 hod.
Zápis vyhotoven 2. prosince 2013.
Zapsala: Marta Hricová

.............................................................
Místostarosta

Ověřovatelé:

.............................................................
Starosta

Vlastimil Kodet

........................................................

Marcel Zrůst

........................................................
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného
26. listopadu 2013

1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
a) usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce Břasy
b) zprávu z jednání rady obce od minulého zasedání Zastupitelstva obce Břasy

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
a) Program jednání vč. doplnění bodu 4) návrh vodného a stočného pro rok 2014,
zapisovatele M.Hricovou a ověřovatele zápisu p. Marcela Zrůsta a p Vlastimila Kodeta.
b) cenu vodného a stočného pro rok 2014, dle předložené kalkulace
c) nákup Ultramarínky za 4 500 000,- Kč, s platbou 100 000,- Kč v letošním roce, dle
smlouvy do čtyř dnů od podpisu smlouvy, 1,9 mil. zahrnout do rozpočtu pro rok 2014 a
částku 2,5 mil. ponechat k projednání do rozpočtu na rok 2015 .
d) rozpočtové opatření č. 5/2013, dle zák. č. 250/2000 Sb., dle rozpočtových pravidel.
e) aby v připravované vyhlášce o poplatcích za svoz odpadů byl stanoven poplatek za svoz.
f) rozdělení dotací spolkům takto: Sokol Stupno 25 500,- Kč, SK Primalex Břasy 25 500,Kč, Motokros Kříše 9 000,- Kč, SSK Stupno 15 460,- Kč.

........................................................
Místostarosta

Ověřovatelé

...............................................................
Starosta

Vlastimil Kodet ............................................................

Marcel Zrůst
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