Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného
dne 18. prosince 2014 v 18.00 hod.
v Prokopcovně Břasy
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod.
starostou obce Ing. Mg. Miroslavem Krocem. 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. 12. 2014 do 18. 12. 2014 (příloha č.
1).
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 12 členů
zastupitelstva z celkového počtu 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné se
usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je pp. František Bláha, Robert Fousek a Mgr.
Petr Kounovský.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou, ověřovatele pana Vlastimila Kodeta a pana
Jana Dacha.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání
1. Zahájení (schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a programu jednání)
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO (4. listopadu 2014)
3. Usnesení z Rady obce Břasy
4. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Břasy
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2014 o kompostování
6. Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Břasy
7. Schválení rozpočtu obce Břasy na rok 2015
8. Schválení směrnice k provádění rozpočtových opatření
9. Schválení zastoupení obce ve společnosti TEBYT
10. Schválení určeného zastupitele pro řešení územního plánu obce Břasy
11. Směna pozemků v Darové
12. Diskuse
13. Závěr jednání
K návrhu bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování:
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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2. Ověření zápisu a usnesení ze dne 4 . listopadu 2014
Ověření zápisu z minulého zasedání ze dne 4. listopadu 2014 provedli Ing. Tomáš Hůlka a pí.
Marta Prokopová. Ověřovatelé zápis shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což
dokládají svými podpisy. Starosta konstatoval, že při minulém zasedání šlo pouze o volby.
Za strany zastupitelů bez dotazů a připomínek.
Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí
3. Kontrola usnesení ze zasedání Rady obce Břasy
Místostarosta seznámil přítomné s usnesením rady obce, která se od minulého jednání ZO
sešla 3x.
12. 11. 2014
Ing. Špilar – o jakou smlouvu o smlouvě budoucí se jedná?
Starosta – jde o nákup nového kontejneru do sběrného dvora, který je dotován Svazem měst
a obcí. Byl tedy za výhodnou cenu ve výši jen 10 % pořizovací ceny.
Ing. Sedlecký – oč šlo v hasičské zbrojnici Břasy? Kdo je členem komise výstavby?
Místostarosta – pan Poddaný je správcem v hasičské zbrojnici, což je spojeno i s úklidem
v objektu. Nechce toto už dále dělat. Rada obce s tímto nesouhlasila, proběhlo jednání
s panem Poddaným a upřesnění činností
Pí. Kodrlová – seznámila s členy KV
26. 11. 2014
Ing. Špilar – proč je přívoz Darová stále v provozu do 18 hodin? Není to v souladu
s provozním řádem?
Místostarosta – na přívozu je nově osazené osvětlení a zatím se převáží, protože přeje i
počasí. Přívoz bude uzavřen od 24. 12. do 1. ledna 2015, je to uvedeno na webu obce
Ing. Sedlecký – jak to vypadá s restaurací v DPS?
Starosta – je tam problém s placením nájemného, nájemce byl upozorněn, přednostně hradil
energie.
10. 12. 2014
p. Kodet – o jakých pozemcích bylo jednáno?
Starosta – jde o lesní pozemky na Vitince a ve Vranovicích. Bude pak o nich jednáno i
v zastupitelstvu, až bude odhad a ochota je prodat od vlastníků.
Ing. Hůlka – v jaké fázi je územní plán? Za jakým účelem bude pronajata hasičárna?
Starosta – zpracovává se už řadu let, ale stále je potřeba mnoho věcí dotáhnout. Hasičárna
bude pronajata na svatební oslavu.
4. Jednací řád Zastupitelstva obce Břasy
Zastupitelé obdrželi materiály
p. Franta – čl. 8, bod 5 je shodný jako článek 14 bod 4.
starosta – konstatoval, že jde o duplicitu, a že tedy z čl. 8 bod 5 bude vhodně doplněn do čl.
14.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Břasy s tím, že bod
5) článku 8 bude doplněn do čl. 14.
Hlasování
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
2

Schváleno
5. Obecně závazná vyhláška o kompostování
Starosta obce seznámil s tím, že se musí určit, kam se tento druh odpadu bude ukládat. V roce
2015 zřejmě bude muset být nová vyhláška, kde se bude řešit i ukládání železa. Obecně
závazná vyhláška by měla platit od 1. ledna 2015. Kontejnery jsou ve vyhlášce navrhovány
v Břasích, Kříších a Vranovicích. Ve Stupně se ukládá vedle skládky (u pana Kodeta)
Hůlka – jak je to ve Stupně, vypadá to, že se tam už nedá zajet, jak se o to kdo stará?
místostarosta– tuto skládku provozuje p. Kodet z Kříš, jednou říkal, že už končí s provozem,
ale že tam můžeme vozit, když si to sami budeme shrnovat. Saltica nám to shrnovala, protože
jsme toto ukládání opravdu využívali. Domluvili jsme se se skládkou, shrnuje to jejich
buldozer a v současné době je to opět možné plnit. Máme dohodu s p. Kodetem, že tuto
skládku můžeme využívat dál, protože ji opět obnovuje.
p. Špilar – pozemek 330/1 je p. Kodeta? Neměla by být s ním sepsána dohoda, když to dáme
do vyhlášky?
Pí. Kodrlová – pozemek je Pozemkového fondu a pan Kodet jej má v nájmu.
Starosta – řešíme to, že od l. ledna musíme něco mít, je pravda, že dohoda s panem Kodetem
už být měla dříve. Je nutné dále řešit, ve výhledu se uvažuje s ukládáním na skládce Flora.
p. Špilar – co znamená ukládat vhodným způsobem? Není to dobře specifikováno, každý by
si to mohl vykládat jinak
Starosta – jde třeba o to, aby to lidi nedávali na cestu, ale je možno vypustit „vhodným
způsobem“
p. Franta – nemá kompostárna v Radnicích nějaký řád, který by se dal použít?
Starosta – kompostárna v Radnicích právě potřebuje odpad, má na to grant. Navrhuje tedy
vypustit z OZV z článku 1) bod b)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Břasy č. 4/2014 s tím, že
bude vypuštěn z čl. 1 bod b).
Hlasování
Pro – 8

Proti – 0

Zdrželi se: 4
(pp. Sedlecký, Špilar, Kuncl, Kroc)

Schváleno
6) Pravidla pro poskytování dotací
Starosta uvedl, že nová pravidla vycházejí z původních pravidel, 40 % z vlastních prostředků
se změnilo na 30 %, zjednodušila se žádost a vyúčtování.
p. Špilar – co je výjimečný případ, když může dostat 100 % nákladů?
Starosta – tento bod jsem zapomněl vypustit, už jsme o tom jednali v radě. Jde o to, kdo tu
výjimečnost bude hodnotit a zda dát limit do 3000 nebo do 5000 Kč.
p. Kuncl - úprava bodu 6), navrhuje, aby byla spoluúčast vypuštěna, ale doplněno do bodu
6, že spoluúčast se nebude vyžadovat u akcí do 3000,- Kč. Jen u drobných akcí. V minulých
pravidlech to tak bylo, možná by šlo i do dvou tisíc. Na malé akce se nedává vstupné ani
nejsou sponzoři, např. čarodějnice – kupuje se jen pár sladkostí pro děti.
Špilar – v tu chvíli jde udělat například 10 akcí do 3 000,- Kč a všechny budou kryté?
p. Sedlecký – také dělají jen maškarní bál a jen kapela stála dva tisíce, to málo co se vybere
se dá na plyn. Teď naposled jsme měli jen 32 dětí, skoro nic se nevybralo.
Starosta – pak tam můžeme nechat bod 7), výjimečně na akci do 100%, max. 2 000,- nejvýše
třikrát do roka.
p. Špilar – pak třeba 8 spolků udělá tři akce po 2000,- Kč a už jde o více než 40 000,- Kč.
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Starosta – navrhuje dát dotaci najednou, ať ji spolky využijí podle žádosti. V rozpočtu pak
ponechat 30 – 40 000 Kč na další podporované akce. Pokud dotace přesáhne 50 000, bude o
tom zastupitelstvo rozhodovat. Velké akce tak budou vyřešené a na podzim se zbytek
dorozdělí nebo to zbyde.
p. Špilar – k bodu 5/5 hodnocení žádostí. Bylo by třeba zavést nějaký způsob bodování
žádostí, z jeho hlediska to vidí tak, že se tři radní domluví na žádosti do 50 tisíc. Není
pravidlo, jak se to bude hodnotit. Jak spolek pracuje, jakou vykazuje činnost.
Starosta – rada bude mít informaci, že někdo udělá jednu akci bude chtít 50 tisíc a další bude
mít 8 akcí a ještě náklady na energie. Jsou spolky, které použijí většinu dotace na energie a na
činnost nezůstane vůbec nic. Tak je tomu například u Sokola Stupno, Baníku Kříše. U
fotbalistů je to trochu jinak, ale ti zase pracují s dětmi, hrají soutěž. Jdou tam takové ty skryté
dotace na opravy a energie, které platí obecní úřad. Všechny přidělené dotace se mohou
předložit zastupitelstvu a schválit se mohou třeba i menší dotace do 50 tisíc. Už při
schvalování rozpočtu v polovině prosince se dotace spolkům mohou schválit.
p. Hůlka – v minulosti už se nějaká kritéria stanovila?
Starosta – zatím ne, ale mělo by být okomentováno, nač budou peníze použity
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Břasy, se
zněním v bodu 7, čl. 3: „Ve výjimečných případech může poskytovatel poskytnout
plnění až do 100 % nákladů projektu, a to max. ve výši 2 000 Kč na akci, a to
maximálně jedné organizaci 3x do roka“.
Hlasování
Pro – 10
Schváleno

Proti – 1 (p. Špilar)

Zdržel se: 1 (p. Dach)

7) Rozpočet pro rok 2015
Starosta seznámil zastupitele s materiály, které obdrželi, a to v příjmové i výdajové části
p. Špilar – z čeho se vycházelo při plánování příjmů?
Starosta – nechal zpracovat rozbor od roku 2011, ze kterého vycházel. U daní použil tzv.
„kalkulačku“, kterou má svaz měst a obcí.
p. Hůlka- byla dotace pro školu před tím projednávána s obcí?
Starosta – o této dotaci bylo jednáno.
Starosta – dále vysvětlil celou část výdajovou s těmito připomínkami a dotazy:
p. Špilar – co je to na silnice 10 milionů?
starosta- je to na všechny akce, jde o všechny výdaje, na které jsou podepsané smlouvy. Je
tam 4,5 mil. na silnici II/232, doplatek Ultramarinka, střecha hasiči, Duhová škola atd.
p. Hůlka – proč ještě není stav. povolení na chodníky v dol. Stupně? Už jednou mi bylo
řečeno na zastupitelstvu, že je podáno ke schválení?
p. Plzák – na zastupitelstvu zaznělo, že je vydáno územní rozhodnutí. SÚS plánuje teď
generální opravu mostu v dolním Stupně. Rádi bychom, aby nám chodníky na toto
navazovaly. Oprava by měla být prováděna v roce 2016.
starosta – když se zdemoluje most, tak by nám chodníky poškodili. Bude dobře, že se tak
stane až v roce 2016, protože teď bude opravován most na Bezděkově a nebylo by kudy
jezdit. Máme k dispozici všechny plány, teď se budou obíhat razítka. V době rekonstrukce
mostu se bude jezdit kolem Vildmanů, udělá se tam lávka, která nám tam pak zůstane.
p. Špilar – jsou plánovány zastávky ČSAD ve Stupně?
starosta – je zadána studie ke zklidnění dopravy kolem školy u závor. Zaznamenal jsem na
současný stav několik stížností. U MŠ je parkoviště, ale toto nedostačuje, setká se tady ráno
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přes 300 lidí. Spousta lidí jezdí ke škole u závor. Je zadán projekt, který řeší parkoviště
v části zahrady školy, ředitelka školy s tímto souhlasí. Udělá se tam příjezdová komunikace,
bude tam chodník a stání pro cca čtyři auta. Je zažádáno o studii, abychom viděli, jak to bude
vypadat. Mezi tím bude prostor pro parkoviště. Příští rok se stihne tak projekt, který bude asi
za 70 – 100 tisíc.
p. Špilar – na kanalizaci a vodě není nic na údržbu?
starosta – vycházel jsem z min. let. Není tam mnoho, položka se dá rozvrhnout do
podpoložek. Dnes budeme schvalovat celková čísla, pak budeme konkretizovat podle
skutečnosti, tak jak přijdou faktury.
Starosta – vysvětlil položku „škola“, kde je vyšší položkou projekt Interaktivní Duhová
škola, kde jde cca o 4,5 milionu. Z našich prostředků se bude muset ale spousta věcí připravit.
Například než se vybaví dílny z projektu, musí se opravit podlahy, vymalovat apod. Jinak se
dává škole 220 tis. měsíčně na energie apod.
Pokud jde o kulturu, počítá se s akcemi – oslava výročí Jiřího Potůčka Tolara, Noc kostelů
apod. Dále se bude jednat o mříže do kostela na větrání nových maleb. Je zde počítáno i
s kapličkou v Kříších. Ta není kulturní památkou, ani krajský úřad na to finance nedá. Je třeba
ale pomoci té partě, která se do oprav pustila.
p. Kodet – co nám za ta léta přinesl kamerový systém? Zda to má vůbec smysl.
Místostarosta – k záznamům má přístup policie. Máme informace, že jim kamery pomáhají,
ovšem například celý měsíc nefungovaly a nikdo o tom nevěděl.
p. Špilar – proč došlo k navýšení v odměnách zastupitelů?
starosta – je zde zahrnuta rezerva z důvodu probíhajícího soudního sporu s p. Faitem.
starosta navrhl, aby se ze silnic přidalo na chodníky 250 tisíc, do položky, kde je kaplička a
mříže do kostela dát 300 tisíc. V příštím roce bychom zakoupili přídavná zařízení, tzv. ruku
na sekání příkopů a nakladač štěrku, takže tam přidat 200 tisíc, na pol. DPS přidat 60 tisíc a
na hasiče přidat 40 tisíc.
Místostarosta – už v rozpočtu na letošní rok bylo schváleno zakoupení nového stroje, k tomu
nedošlo, ale stačilo by dokoupit toto přídavné zařízení. Už byla zakoupena nová radlice na
prohrnování sněhu. Uvedené stroje by se nám hodily.
Starosta – obec začala rok se stavem na účtu 16 mil., když jsem nastoupil do funkce bylo tam
cca 18 milionů, v současné době je stav 19 767 tis. Kč. To je to, co jsme nezrealizovali.
Rozpočet jsem dělal po zvolení, nebylo moc času, takže se budou jistě dělat úpravy.
p. Hůlka – ohledně památek – nejde o majetek obce. Na krajském úřadu byly navýšeny
finance na rozpracované věci. Takže by se možná mohlo na kostel něco dostat. Domnívá se,
že 300 tisíc je dost. Nechal by tam 120 tisíc.
Starosta – už dříve bylo schváleno na mříže 200 tisíc a kapličku zatím neodhadneme
p. Franta – kaplička nevypadá vůbec dobře, nechal by v rozpočtu 300 000 Kč.
Starosta – nechal by to tak, může se udělat přesun
Místostarosta – mříže by se udělat měly, interiér se opravuje a je třeba větrat
p. Franta – mohla by zažádat církev o peníze?
Starosta – majitelem je církev, o dotaci si musí žádat ona.
p. Franta – u hasičů je 40 tisíc na materiál málo, mělo by se tam dát alespoň o 20 tis. víc.
Starosta – je tam 1 560 tisíc, ale jen na střechu jde milion, pak např. na elektřinu. Nakonec
se tam asi bude muset dát víc.
Místostarosta – opravy místních komunikací? Jsou tam finance na další etapu?
Starosta něco málo tam je, ale hlavně se musí dát finance na silnici přes Břasy
p. Sedlecký – kolik teď máme peněz?
Starosta – k 17. prosinci máme na účtu 19 767 tisíc korun.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový ve výši 6 533,2 tis.
Kč, s celkovými příjmy 30 330 tis. Kč, výdaji 36 863,2 tis. Kč a se změnami následujících
paragrafů oproti předloženému rozpočtu: „Silnice“ minus 250 000 Kč, „Chodníky“ plus
250 000 Kč, „Zachování a obnova kulturních památek“ plus 180 000 Kč, “Zeleň“ plus
200 000 Kč, „DPS“ plus 60 000 Kč a „Hasiči“ plus 40 000 Kč.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8. Směrnice k provádění rozpočtových opatření
Znění bylo doručeno zastupitelům v materiálech.
Starosta vysvětlil postup
p. Špilar – ZO už nebude schvalovat, ale jen brát na vědomí. Nerozumí bodu d), znamená to,
že když budou vyšší příjmy, že se dají kdekoli zvýšit výdaje?
starosta – pokud chce někdo k bodu d) něco doplnit, může se o tomto jednat v konkrétních
případech na dalších ZO.
Dále bez připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici k provádění rozpočtových opatření.
Hlasování
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
9. Zastoupení obce ve společnosti TEBYT
Návrh byl doručen zastupitelům v materiálech.
Starosta obce vysvětlil současný stav a přednesl navržené změny.
p. Špilar – takhle to nebude fungovat, zastupitelstvo to může schválit, ale rozhodne až valná
hromada.
p. Hůlka – neměli by se ti stávající také odvolat?
Starosta – to udělá valná hromada
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce obce ve společnosti TEBYT BTZ, s. r. o.
Jednatel – Ing. Mgr. Miroslav Kroc, dozorčí rada – Ing. Josef Sedlecký, Lucie
Stahoňová DiS a Josef Straka. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce
předložením změn na valné hromadě společnosti TEBYT BTZ, s. r. o.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno.

Proti – 0

Zdržel se - 1 (p. Špilar)

10. Schválení určeného zastupitele pro řešení územního plánu Obce Břasy
Zastupitelé obdrželi výtah ze zákona, starosta dále vysvětlil
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Bez připomínek
Návrh usnesení
ZO schvaluje starostu obce Ing. Mgr. Miroslava Kroce zastupitelem určeným pro řešení
územního plánu Obce Břasy.
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
11. Směna pozemků Darová
Paní Macáková z Darové požádala obec o směnu části pozemku p. č. 1605 v k. ú. Kříše
(Darová) cca 20 m2 v jejím vlastnictví za část pozemku v majetku Obce Břasy stejné výměry.
Výměnou dojde k rozšíření plochy před E 44. Záměr byl zveřejněn. Majitel sousední
nemovitosti, . Mikolášek si podal připomínku, zda nedojde ke zúžení příjezd.cesty k čp. 17 a
18 (viz materiály.) V případě souhlasu budou části odděleny a žadatelka uhradí náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, směnné smlouvy a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Dále bez připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p. č. 1605 v k. ú. Kříše s paní
Radkou Macákovou za část pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše. Žadatelka uhradí
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, směnné smlouvy a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Pokud směňované pozemky nebudou mít stejnou plochu,
bude vzájemné vyrovnání provedeno dle aktuální odhadní ceny pozemku.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12. Diskuse
p. Hůlka – obec by měla vědět, jaké jsou podmínky dotace do ZŠ, a to ještě než bude žádat
p. Sedlecký – už se to jednou schválilo, paní ředitelka řekla, že obec spoluúčast mít nebude
starosta – obec už to schválila. Některé věci ale bude muset hradit, jak už uvedl.
p. Horejš – v Kříších proběhla pozemková úprava vč. protipovodňových opatření. Osecká
zemědělská společnost tato opatření porušuje. Měl tam být trvalý travní porost, ale osecká to
zorala a využívá to jako ornou půdu. Pozemky převedli na své dceřiné společnosti. To samé je
motokros, i tam měly být travnaté pozemky a teď tam má být kukuřice.
Osecká teď udělala nové nájemní smlouvy po pozemkových úpravách. Proběhly i soudní
spory. Největší problém je v tom, že osecká nerespektuje pozemkové úpravy. Bylo by třeba
na toto Oseckou zemědělskou společnost upozornit.
p. Kodet – mají se podepisovat nové smlouvy?
p. Horejš – pozemkové úpravy jsou důvodem změny smlouvy. Před tím by měly být
uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí.
p. Hůlka – kdo je za toto může pokutovat?
p. Horejš – pozemkový úřad. Nikdo si ale zatím nestěžoval.
Starosta – požádal ještě zastupitele aby předložili do personálních dokladů potvrzení, že je
jim sráženo zdravotní pojištění. Dále uvedl, že příští jednání ZO by mělo být na začátku
března.
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Jednání ukončeno ve 20.20 hod.
Zápis vypracován 27. prosince 2014
Zapsala: Marta Hricová

…………………………………….
Místostarosta

……………………………………
Starosta

Ověřovatelé:

Vlastimil Kodet

……………………………………

Jan Dach

……………………………………
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 18. prosince 2014

1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
a) usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 4. listopadu 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 p. Jana Dacha a
p. Vlastimila Kodeta.
b) Jednací řád Zastupitelstva obce Břasy s tím, že bod 5 článku 8 bude doplněn do čl. 14.
c) Obecně závaznou vyhlášku obce Břasy č. 4/2014 s tím, že bude vypuštěn z čl. 1 bod
b).
d) Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Břasy,
se zněním v bodu 7, čl. 3: „Ve výjimečných případech může poskytovatel poskytnout
plnění až do 100 % nákladů projektu, a to max. ve výši 2 000 Kč na akci, a to
maximálně jedné organizaci 3x do roka“.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2015 jako schodkový ve výši 6 533,2
tis. Kč, s celkovými příjmy 30 330 tis. Kč, výdaji 36 863,2 tis. Kč a se změnami
následujících paragrafů oproti předloženému rozpočtu: „Silnice“ minus 250 000 Kč,
„Chodníky“ plus 250 000 Kč, „Zachování a obnova kulturních památek“ plus 180 000
Kč, “Zeleň“ plus 200 000 Kč, „DPS“ plus 60 000 Kč a „Hasiči“ plus 40 000 Kč.
f) Směrnici obce Břasy k provádění rozpočtových opatření
g) Zástupce obce ve společnosti TEBYT BTZ, s. r. o. Jednatel Ing. Mgr. Miroslav Kroc,
dozorčí rada Ing. Josef Sedlecký, Lucie Stahoňová DiS a Josef Straka. Zároveň
pověřuje starostu obce předložením změn na valné hromadě společnosti TEBYT BTZ,
s. r. o.
h) Starostu obce, Ing. Mgr. Miroslava Kroce, zastupitelem určeným pro řešení územního
plánu obce Břasy
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i) Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p. č. 1605 v k. ú. Kříše s paní
Radkou Macákovou za část pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Kříše. Žadatelka uhradí
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, směnné smlouvy a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí. Pokud směňované pozemky nebudou mít stejnou
plochu, bude vzájemné vyrovnání provedeno dle aktuální odhadní ceny pozemku.

……………………………………
Místostarosta

…………………………………………
Starosta

Ověřovatelé:

Vlastimil Kodet

…………………………………………

Jan Dach

…………………………………………
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