Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 31. července 2014
v zasedací místnosti Obce Břasy
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod.
starostou obce Františkem Bláhou. 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 23.7.2014 do 31.7.2014 (příloha č.1). Současně byla
zveřejněna na internetových stránkách obce.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání ZO zahájil starosta obce přivítáním všech přítomných. Konstatoval na základě
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2), že je přítomno 10 členů
zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je Ing. Špilar, pp.Dach, Zrůst a Horejš
Starosta obce dále navrhl, aby byl program dnešního zasedání řídil následujícím programem
Program:
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Zpráva z jednání Rady obce Břasy
4. Schválení účelové dotace od Plzeňského kraje
5. Diskuse
6. Závěr jednání
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou, ověřovatele pana Ing.Josefa Sedleckého a
pana Ing. Ladislava Hůlku
K návrhu dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program dnešního zasedání, zapisovatele Martu
Hricovou a ověřovatele Ing. Josefa Sedleckého a Ing. Ladislava Hůlku
Hlasování:
Pro – 10
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Ověření zápisu a usnesení ze dne 26. června 2014
Ověření zápisu z minulého zasedání ze dne 26. června 2014 provedli pp. Vlastimil Kodet a
Robert Fousek. Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými
skutečnostmi, což dokládají svými podpisy. Starosta obce přednesl usnesení z minulého ZO
Za strany zastupitelů bez dotazů a připomínek.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí
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V této fázi jednání se v 18.10 hod. dostavil člen zastupitelstva p. Jaroslav Ryba,
přítomno 11 členů ZO
3. Usnesení z jednání rady obce
Místostarosta p. Petr Kuncl, přednesl usnesení z jednání rady obce od minulého zasedání ZO.
p. Kounovský – co bude stát v Břasích za nový obchod?
Místostarosta – bude to vietnamský obchod. Žadatel zakoupil rodinný dům po rod.
Benešových z Břas a chce na zahradě postavit obchod a parkoviště
Pí. Auterská – o jakých dětských knihách se jednalo?
Starosta – pí. Ježková z Břas oznámila radě obce, že píše knihy pro děti a zda by se obec
podílela na jejich vydávání. Zatím nevíme, o jaké knihy jde a ani v rozpočtu s tímto není
počítáno. P.Hůlka byl pověřen jednáním v této věci.
Pí. Prokopová – co je s bytem v býv. školce ve Stupně? Věděla obec, že tam tak dlouho bydlí
neplatiči?
Starosta – příští týden bude o tomto jednáno s Ing. Suchým z Tebytu. Tebyt vybírá nájemné a
předává a přebírá byty.
p. Sedlecký – o jaké pozemky se jednalo v Darové?
p. Plzák – pokud by došlo k prodeji, sousedy by to spíše poškodilo.
4. Schválení dotace od Plzeňského kraje na Naučnou stezku
Zastupitelé obdrželi v materiálech znění smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši
40 000,-Kč od Plzeňského kraje. Uvedené podléhá schválení zastupitelstvem obce.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje ve výši 40 000,- Kč
na naučnou stezku z programu podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském
kraji pro rok 2014.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se- 0

5. Diskuse
P.Kounovský – je pravda, že příští rok končí smlouva s Vodárnou?
p. Plzák – vzhledem ke změnám v evropských dotacích musí Vodárna provozovat hlavně
město Plzeň, aby nějaké peníze obdržela, ale my máme smlouvu až do roku 2023. Není nám
známo, že by smlouva měla končit
p. Kounovský – v Břasích nevypadají pěkně chodníky, jsou zarostlé trávou, mělo by se to
něčím postříkat
místostarosta – víme o tom, technická četa je velmi vytížená. Neustále sekají, navíc ještě
upravují okolí přívozu, pomáhali také v kulturním centru s instalací vybavení, máme mnoho
nových travnatých ploch. Teď se upravoval prostor pro pouť, dělal se stojan na kola u
rozhledny, prostor na odpad v chatové oblasti ve Vranovicích. Nestíhají. V současné době
nastoupil jeden zaměstnanec po dlouhodobé nemoci, další zase čerpá dovolenou.
p. Kounovský – kdo nechal udělat opravy asfaltu v jejich ulici (hornické domky), je to hrůza,
asfalt je položený na zcela nevhodný, neupravený podklad, nechali tam nepořádek.
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Zaasfaltovali dokonce i „hrneček“ od přívodu vody. Také spád silnice je špatně udělaný, po
velkých deštích teče voda k rod. domům.
p. Plzák – chtěli jsme, aby vyspravili výtluky, zbylo jim více asfaltu po opravě komunikace
v dolním Stupně, tak došlo k vyasfaltování části této místní komunikace. Asfaltuje firma
Eurovia, dělala pro nás už loni.
p. Kodet – asfalt se mohl použít ke hřbitovu, je tam velký „skok“
p. Plzák - před hřbitovem není obecní pozemek
p. Vlček –měl se tam jet někdo podívat, jak byl asfalt udělaný, na obci vás sedí šest
p. Kounovský – byla to rychlá akce, najednou přijeli a bylo vyasfaltováno. Nikdo o tom
nevěděl, takže nemáme ani nájezdy.
p. Kodet – chodníky jsou zarostlé všude, měly by se postříkat
p. Hůlka – není posekáno přes Kárák
p. Plzák – tam sekala naše četa, ale teď jsou hodně vytíženi, zřejmě tyto práce objednáme, ale
moc se to neosvědčilo, mechanická ruka nedokáže obsekat stromky, nevypadalo to hezky.
Místostarosta – „pankejty“ jsou nehorší, bylo v plánu zakoupit stroj s lištou na tento účel, ale
peníze jsou zapotřebí na silnici Bezděkov –Liblín, snad to vyjde příští rok
Starosta – co se týká silnici Bezděkov – Liblín, byla podána námitka druhé, ve výběrovém
řízení nevybrané firmy, takže se věc opozdila. V úterý dostala vítězná firma smlouvu. Mělo
by se začít do 10 dnů od podpisu smlouvy, práce by měly trvat do dubna 2015. Objížďka bude
přes Radnice a Přívětice. Projektová dokumentace je až na |Liblín, vzhledem k financím bude
1. etapa pouze na konec Břas.
p. Vlček – vrací se k bodu z minulého zastupitelstva ohledně knihy jízd bývalého starosty.
Nemělo se tím zabývat zastupitelstvo, je to věc rady nebo místostarosty.
p. Kounovský – vše musí souhlasit s účetnictvím, to je v pořádku, ale jízdy nejsou vypsané.
Mělo by se to nechat oficiálně prověřit, podat oznámení, že možná došlo k porušení zákona,
ať se to řádně prověří. Kontrolní výbor to může prověřit ze své vlastní iniciativy.
p. Kodet – kontrolní výbor se už jednou ze své iniciativy zabýval povolením výstavby rod.
domu v Břasích. Bývalý starosta toto neuznal, s tím, že kontrolní výbor nebyl tímto pověřen
zastupitelstvem.
p. Vlček – auditor to dal jen jako připomínku
p. Kounovský – ať rada obce pověří starostu, aby se zabýval prověrkou knihy jízd.
Pí. Prokopová – dříve to nikdy audit nekontroloval?
p. Hůlka – v továrnách odpovídá za knihu jízd účetní
p.Kounovský – u nás (ÚSP Liblín), knihu jízd každý měsíc kontroluje účetní, která
odsouhlasí knihu jízd s odběrem benzinu. Na ostatní obecní auta se kniha vede?
Místostarosta – knihu jízd vedou všichni a denně, např. i pečovatelka na sociální vůz. Pokud
několikrát (např.na přepravu při volbách) Octavii používal, ptal se a bylo mu starostou řečeno,
ať jen nahlásí kilometry, že je dopíše.
p. Kounovský – knihu jízd vedou i krajští radní
p. Kodet – ať to tedy rada probere
p. Kašák – 13. března se projednával Forcredit. Kdy přišel dopis z krajského úřadu, do kdy
jsme se měli vyjádřit a na kdy bylo svoláno zastupitelstvo? Připadá mu to jako záměr, že se
zamítavé stanovisko nestihlo podat.
Pí. Prokopová – na obec přišel dopis 26. února, lhůta běžela, zastupitelstvo bylo 13. března,
ale ten den lhůta končila. Starosta byl statutární orgán, měl o tom vědět.
p. Ryba – říká se, že na stavbu nemají vůbec povolení
p. Plzák – probíhá správní řízení ke kterému se budeme vyjadřovat
p. Vlček – už se tam navážejí pohonné hmoty
p. Fousek – cisterna má 22 t, neměla by sem vůbec dojet
p. Kounovský – ať je policie zváží, nemohli by se sem vůbec dostat přes mosty
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p. Kašák – zastupitelstvo se mělo svolat ihned, mimořádně. Jaký z toho bude závěr?
Místostarosta – mohlo se svolat zasedání, dopis někde ležel 16 dní. ZO bylo až 13.března.
Pí. Prokopová – minule říkala pí. Kodrlová, že od 3. března to bylo zveřejněno na webu
obce.
Pí. Auterská – při minulém jednání bylo zmíněno jmenování ředitele školy. Zákon způsob
specifikuje. Obec vyhlašuje konkurz jen pokud není s ředitelkou školy spokojena. Po 13.
březnu kontaktovala starostu obce aby se sešli, ale nikdy nepřišel.
p. Vlček – nedošlo by k tomu, kdyby obec měla složky, např. škola nebo Tebyt
pí. Hricová – všechny tyto složky obec má
p. Kašák – ať dnes zastupitelstvo pověří radu k vyřešení jmenovaných problémů
p. Kounovský – rada obce může požádat o vyjádření policii nebo státní zastupitelství
Navrhuje znění usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce ke zjištění skutku, zda nedošlo ke spáchání
trestné činnosti tím, že nebyla předložena kniha jízd ze služebního vozu Škoda Octavia
3P2 0917, svěřeného do užívání bývalého starosta obce Ing. Jana Špilara za období let
2009 – 2014.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se- 0

Jednání ukončeno v 19.35 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Zápis vypracován 5. srpna 2014.

…………………………………………
Místostarosta

……………………………………………
Starosta

Ověřovatelé

……………………………………………

Ing. Josef Sedlecký

Ing. Ladislav Hůlka ……………………………………………
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 31. července 2014

1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
a) usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 26. června 2014
b) usnesení z jednání rady obce od minulého zasedání zastupitelstva obce

2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) program zasedání, zapisovatele Martu Hricovou a ověřovatele zápisu Ing. Josefa
Sedleckého a Ing. Ladislava Hůlku
b) přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje je výši 40 000,- Kč na naučnou stezku,
z programu Podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok
2014.
3) Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e
radu obce ke zjištění skutku, zda nedošlo ke spáchání trestné činnosti tím, že nebyla
předložena kniha jízd ze služebního vozu Škoda Octavia, 3P2 0917, svěřeného do užívání
bývalého starosty obce Ing. Jana Špilara, za období let 2009 – 2014

……………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:

…………………………………………..
Starosta

Ing. Josef Sedlecký

……………………………………..

Ing. Ladislav Hůlka …………………………………….
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