Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy,
konaného dne 19. března 2015 v Prokopcovně Stupno
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hod.
starostou obce Ing. Mgr. 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. 3 .2015 do 19. 3. 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 12 členů
zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. Bláha, p. Fousek, Ing. Špilar se
dostaví později.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou, ověřovatele pana Jaroslava Rybu a pana
Radka Frantu
Bez připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele pí. Martu Hricovou a ověřovatele zápisu
pp. Jaroslava Rybu a Radka Frantu
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání
Program:
1. Zahájení, schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Usnesení Rady obce Břasy
4. Hospodaření ZŠ a MŠ Stupno za rok 2014, rozdělení zisku a čerpání rezervního fondu
v roce 2015
5. Hospodaření SOL Břasy za rok 2014, rozdělení zisku a návrh rozpočtu na rok 2015
6. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015
7. Plán činnosti finančního výboru na rok 2015
8. Schválení dotací spolkům z rozpočtu obce na 2015 a vzoru veřejnoprávní smlouvy na
poskytnutí dotací
9. Schválení územní působnosti obce v MAS Světovina
10. Nákup domu čp. 77 ve Stupně
11. Prodej pozemků
12. Schválení strategického plánu a komunitních plánů z projektu Pro budoucnost Břas
13. Diskuse
14. Závěr jednání
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K návrhu dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program dnešního zasedání
Hlasování:
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Ověření zápisu a usnesení ze dne 18. prosince 2014
Ověření zápisu z minulého zasedání ze dne 18. prosince 2014 provedli p. Vlastimil Kodet a p.
Jan Dach. Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což
dokládají svými podpisy. Starosta přečetl usnesení a splnění jednotlivých bodů.
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 sešla
5x.
Jednání 15. 1.
Ing. Hůlka – o kterou nádržku se jedná v dolním Stupně?
Starosta – je to u Štraubů, bude o ní jednáno při opravách mostu.
p. Franta – o jaké se jednalo smlouvě?
p. Plzák – okolo mostu v dol. Stupně jsou některé pozemky obecní.
Starosta – most se měl opravovat až v roce 2017, ale je v tak špatném stavu, že se bude muset
opravit dříve. Most na Bezděkově se zavře 30. března.
Ing. Sedlecký – o jaké nemovitosti se jednalo?
Místostarosta – jde o dům obce, ve kterém bydleli dříve Kantovi v Břasích.
Mgr. Auterská – až bude uzavřen most na Bezděkově, bude se jistě jezdit přes „Chalupy“.
Počítá se s prořezáním cesty na Březinu? Nechce se nám jezdit přes Radnice.
Starosta – o tomto se jednalo, je na to více plánů, dokonce měla být objížďka kolem
cementárny. Všechny plánované změny jízdních řádů jsou v současné době už na webových
stránkách obce. Dále budeme s SÚS jednat, ale tato komunikace jim nepatří.
Místostarosta – část cesty na Březinu, která patří nám je dobrá, zarostlé je to, co patří Březině.
Ing. Hůlka – jezdím tudy, ale dvě auta se tam jen těžko minou.
V této fázi jednání se dostavil Ing. Špilar – přítomno 13 členů ZO
Jednání 29. 1.
p. Ryba – o jakou kompostárnu šlo?
Místostarosta – za bytovými jednotkami byl zájem vytvořit kompostárnu.
Jednání 11. 2.
p. Franta – o jaké předzahrádce bylo jednáno?
Starosta – je to v Kříších za hasičárnou, byl zájem koupit pozemek, ale vede tudy elektřina,
vše není zcela jasné, proto nebyl prodej schválen.
p. Kodet – o jaký pozemek ve Vranovicích šlo?
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Místostarosta – jde o „Hovězák“, návrh byl spásat, ale rostou tam vzácné rostliny, pozemek je
třeba sekat.
p. Franta – jaká smlouva byla schválena?
Starosta – jde o dopravní obslužnost, smlouva je na částku 112 tis. Kč.
na dotaz Ing. Sedleckého – jednalo se o změnu užívání prodejny u Benešů. Měla by tam být
večerka.
p. Franta – oč jde v posledním bodu jednání rady?
Pí. Auterská – takto se jmenuje projekt školy, jde o besedy pro žáky, prevence, psychologické
přednášky apod. Projekt se využívá už řadu let.
Jednání 25. února
p. Kodet – kdy bude obnoven provoz restaurace v DPS? Říká se, že tam nebude restaurace,
ale bude se tam jen vařit?
Starosta – nejpozději 1. dubna, bude fungovat stejně jako dosud, nový provozovatel provádí
kompletní úklid, malování a opravy.
p. Horejš – nechybí v DPS nic po odchodu p. Čecha?
Starosta – vše bylo převzato komisí, nic si neodvezl, jen nádobí, ale to jsme mu při převzetí
žádné nepředávali. Ještě dluží dva nájmy obci, požadovali jsme, aby tam jako náhradu nechal
nádobí, ale tak se nestalo. Inventář kuchyně je už starší, nový nájemce jej vyzkouší a zřejmě si
bude muset část věcí nechat opravit nebo zcela nefunkční přístroje se odepíší.
Ing. Hůlka – o jaké školní vestavbě se jednalo?
Starosta – jde o novou nástavbu MŠ, dělá se projekt. Se stoupajícím počtem žáků využije
škola Prokopcovnu na třídy a družina by byla právě v zatím nevyužité nástavbě. Škola by pak
spravovala tři budovy.
Jednání 11. března
p. Horejš – pokud se pozemek v Kříších prodá jednomu zájemci, přihlásí se i chalupáři, jde
tudy kanalizace, a proto se žádost o prodej vždy zamítla.
Dále bez připomínek ze strany zastupitelů ani veřejnosti
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí

4) Hospodaření ZŠ a MŠ Stupno za rok 2014, rozdělení zisku a čerpání rezervního
fondu v roce 2015
Starosta informoval, že škola hospodařila se ziskem 812 427 Kč, částka bude použita
například na vymalování, přístřešek u sportoviště, nákup vybavení MŠ, opravu dílen apod.
Mgr. Auterská – budou také vybaveny novým nábytkem mateřské školy, hlavně na základě
zprávy hygieny. Ušetřili jsme hodně za vytápění.
Ing. Hůlka – akce budou realizovány letos?
Mgr. Auterská – pravděpodobně přes prázdniny.
p. Kodet – kolik prostředků se dá do MŠ Břasy?
Mgr. Auterská – bude to přibližně 75 000 Kč.
Dále bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Stupno za rok 2014,
výsledek hospodaření ZŠ za rok 2014 a čerpání prostředků z rezervního fondu ZŠ Stupno
v roce 2015 na údržbu a obnovu zařízení.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

5) Hospodaření Správy obecních lesů v roce 2014, rozdělení zisku a návrh rozpočtu na
rok 2015
p. Dvořák vysvětlil hospodaření v roce 2014, podrobnou zprávu k celému bodu obdrželi
zastupitelé v materiálech.
Ing. Hůlka – odkud jsou získané dotace?
p. Dvořák – částečně z EU, v ministerstva a ostatní z krajského úřadu
starosta – o tyto dotace lze žádat až od 1. dubna, takže letos k tomu ještě nedošlo.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Správa obecních
lesů Břasy za rok 2014 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši +404 303,99
Kč takto: Fond odměn 28 000 Kč, rezervní fond 1 303,99 Kč a do rozpočtu obce 375 000 Kč.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje předložený návrh rozpočtu příspěvkové organizace
Správa obecních lesů Břasy na rok 2015.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Plán práce kontrolního výboru na rok 2015
Ing. Hůlka seznámil s plánem práce s tím, že stanovil je dva body, očekává, že dalšími
kontrolami je pověří zastupitelstvo. Jednání bude vždy v 17.30 hod.
Bez dotazů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
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Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Plán práce finančního výboru
Ing. Sedlecký seznámil s plánem práce. K tomu bez připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Schválení dotací spolkům z rozpočtu obce na rok 2015
Materiály obdrželi zastupitelé. Starosta podrobně vysvětlil předložené tabulky. Letos si žádaly
téměř všechny spolky, požadovaly téměř milion. V tabulce je navrženo, kolik by se komu
mělo přidělit. Například fotbalu je dotace navýšena ještě o další prostředky, které hradí obec,
například energie a údržba. Návrh přidělení dotací projednával i finanční výbor a schválila
rada obce. Dodatečně byl ještě zastupitelům odeslán návrh smlouvy, která je už podle nového
zákona a mělo by ji schválit zastupitelstvo.
Ing. Hůlka – v tabulce jsou u Sokola Stupno přehozené počty všech členů a mládeže.
Starosta – je špatně, má být celkem 135 mládež 39.
Dále bez připomínek a dotazů
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje dotace z rozpočtu obce na rok 2015 pro následující spolky:
Motoklub Kříše ve výši 40 000,Veteran Car Club ve výši 2 000,Pastelky ve výši 8 000,SK Břasy ve výši
5 000,SKH Stupno ve výši 30 000,Author Team ve výši 52 000,TJ Sokol Stupno ve výši 69 000,TJ Sokol Břasy ve výši 45 000,TJ Sokol Vranovice ve výši 25 000,SSK Stupno ve výši 65 000,TJ Baník Kříše ve výši 30 000,SK Primalex Břasy ve výši 44 000,SDH Břasy ve výši 15 000,SDH Vranovice ve výši 40 000,SDH Kříše ve výši 7000,Psí sporty Žabka ve výši 8 000,Convictus ve výši 5 000,-
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Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
pro rok 2015.
Hlasování
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
9) Schválení územní působnosti obce v MAS Světovina
Obec Břasy byla prostřednictvím členství v Mikroregionu Radnicko členem MAS Světovina.
Mikroregion odsouhlasil zrušení členství v MAS Světovina na sněmu 11. 12. 2014 a to z
důvodu neprůhledného účtování (p. Borečková, provozní dluh k 31. 12. 2014 byl 2.674.000
Kč, je možné ho vyřešit). Nově zvolená správní rada 15. ledna 2015 řeší situaci a pokud se
jim podaří „zprovoznit“ MAS Světovina, je možné pro podnikatele, spolky i obec čerpat
dotace. V období 2014 – 2020 může MAS Světovina získat a rozdělit až 25 mil. Kč ročně.
Obec zaplatila na konci roku členský poplatek jak za rok 2013, tak za rok 2014. Aby bylo
zcela jasné, že obec s celou svojí územní působností chce zůstat v MAS Světovina, navrhuje
se schválit níže uvedené usnesení. Územní působnost k MAS k ničemu nezavazuje.
MAS Světovina získala na rozvoj území za rok 2010 – 2013 cca 20 mil. Kč.
MAS Světovina:
Registrována 1. 8. 2006
Počet obcí: 96
Počet obyvatel: cca 62 tis.
Území: Mikroregion Radnicko, Zbirožsko, Kralovicko a Dolní Střela
p. Kodet – dluh vyšetřuje policie?
Starosta – dluhy se hradily následnými půjčkami, zatím policie neřeší.
p. Franta – kolik platí obec příspěvek?
Starosta – platíme 5 000 Kč/rok, paní Borečková nevybírala příspěvky dva roky.
Ing. Hůlka – víme, že existuje „meziobecní spolupráce“. MAS měla tento projekt zaštiťovat.
Starosta – ví se o tom jen málo.
p. Prokopová – ptá se Ing. Špilara, co v minulosti MAS přinesla obci?
Ing. Špilar – o tomto pravidelně bylo informováno zastupitelstvo, do roku 2013 se dělaly
programy, mohl se přihlásit každý, týkalo se to hlavně zemědělství, proto také získala dotaci
podnikatelka v Kříších. Se žádostmi se jezdilo do Českých Budějovic.
Dále bez dotazů
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje územní působnost obce Břasy v MAS Světovina.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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10) Nákup domu čp. 77 v dolním Stupně
Starosta uvedl, že jde o dům v dol. Stupně v zatáčce. Majitel jej původně prodávat za více než
milion. I teď se sice jedná o dost peněz, ale jde hlavně o zpřehlednění zatáčky. Obec by jej
získala do majetku, ale i zbourání bude drahé, mohlo by se to dělat postupně.
Mgr. Kounovský – v zatáčce už bylo hodně nehod
p. Kodet – už o tom bylo jednou jednáno, to majitel požadovat milion, teď to za nižší cenu
může koupit někdo jiný
Ing. Špilar – uvažuje se naproti o chodníku?
Starosta – ukázal na mapě na projekci, kde je v plánu vybudování chodníku. Vysvětlil
stávající i plánovaný stav.
p. Dach – proč nemůže být autobusová zastávka umístěna až za zatáčkou – proti domu
p. Kroce?
Starosta – možná tomu tak nakonec bude.
Návrh usnesení
ZO schvaluje odkoupení domu Stupno č. p. 77 za účelem budoucího zpřehlednění křižovatky,
včetně možnosti řešení zastávky autobusů v max. možné ceně 449 tis. Kč. Zároveň ZO
schvaluje rozpočtové opatření č. 1 - zvýšení výdajů rozpočtu o 449 tis. Kč (paragraf 10 3613
položka 6121).
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1 (p.Franta)

11) Prodej pozemků
1) Prodej pozemku p. č. st. 665/1 k. ú. Vranovice
Pan Pavel Jandík, J. J. Ryby 64, Plzeň je vlastníkem rekreační chaty č. E4 ve Vranovicích (u
řeky Berounky), která je postavena na pozemku p. č. st. 665/2 k. ú. Vranovice ve vlastnictví
obce Břasy. Pan Jandík žádá o odprodej pozemku pod chatou o výměře19 m2.
Záměr byl po stanovenou dobu zveřejněn bez připomínek, v případě souhlasu ZO bude
pozemek žadateli odprodán za cenu podle znaleckého posudku. Nabyvatel uhradí cenu
stanovenou znaleckým posudkem, náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní
smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku č. st. 665/2 k. ú. Vranovice Pavlovi Jandíkovi, J. J. Ryby 64,
Plzeň. Nabyvatel uhradí cenu stanovenou znaleckým posudkem, náklady spojené s
vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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2) Prodej části pozemků p. č. 49 a p. č. 1118/1 k. ú. Vranovice
Mgr. Monika Hoffmannová, advokátka, Jeseniova 51, Praha v zastoupení pana Jiřího Jana,
Mládežníků 827, Rokycany žádá o odprodej části pozemků p.č. 49 a p.č. 1118/1 k. ú.
Vranovice v majetku obce Břasy, které jsou součástí zahrady u stavby čp. 11 ve Vranovicích
včetně opěrné zdi.
Záměr byl po stanovenou dobu zveřejněn bez připomínek, v případě souhlasu ZO budou
zaplocené části odděleny geometrickým plánem a žadateli odprodány za cenu podle
znaleckého posudku. Nabyvatel uhradí cenu stanovenou znaleckým posudkem, náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
Bez dotazů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej zaplocené části pozemků p. č. 49 a p. č. 1118/1 k. ú. Vranovice včetně
opěrné zdi panu Jiřímu Janovi, Mládežníků 827, Rokycany. Nabyvatel uhradí cenu
stanovenou znaleckým posudkem, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu,
znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Schválení strategického plánu a komunitních plánů z projektu Pro budoucnost Břas
Veškeré obsáhlé materiály zastupitelé obdrželi. Starosta zmínil průběh projektu a částky, které
byly vynaloženy i jakým způsobem se došlo k závěrečným zprávám. Výsledkem je
strategický a dva komunitní plány. Udržitelnost projektu je pět let.
Projekt realizován od ledna 2013 a dne 30. 6. 2014 byla ukončena realizace projektu.
Projekt splnil vytýčené cíle v souladu s danou výzvou.
Kontrola na místě realizovaná poskytovatelem dotace v březnu 2014 neshledala pochybení.
Prvkem ovlivňujícím systém vzdělávání pro cílovou skupinu zaměstnanců obce Břasy byla
nově schválená platnost občanského zákoníku od 1. ledna 2014.
Závěrečná zpráva byla schválena MVČR.
Rozpočet byl čerpán postupně podle jednotlivých položek v celkové výši 1.687.281 Kč.
Inovativními prvky projektu pro Obec Břasy jsou tyto výstupy:
1. strategické plánování Pro budoucnost Břas
2. komunitní plán 2ks sociální, volnočasové aktivity pro mládež
3. vzdělávací systém pro zaměstnance Obce Břasy
4. softwarový systém pro otevřený úřad a zpětnou evidenci činnosti úřadu
5. zpracovaný systém good governance
6. manuály k realizaci strategického plánu, dvou komunitních plánů a k systému
good governance
p. Kodet – nevěděli jsme pořádně oč jde, jsou to vyhozené peníze pro tak malou obec, jakou
jsou Břasy.
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Starosta – souhlasím, přesto se budu snažit projekt naplňovat, abychom nemuseli vracet
dotaci.
Dále bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategické plánování Pro budoucnost Břas, Komunitní plán
sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři, Komunitní plán služeb pro cílovou skupinu děti
a mládež a systém Good governance pro obec Břasy zpracované z projektu Pro budoucnost
Břas.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Diskuse
Starosta – seznámil se stavem rekonstrukce silnice II/232. Rekonstrukce se nakonec provádí
za polovinu peněz, než se plánovalo. Mělo by se s ní skončit nejdéle do konce července. Od 1.
dubna bude uzavřen most v Bezděkově.
Projekt – Interaktivní duhová škola – výběrové řízení na dodavatele vybavení, nábytku,
pomůcek apod. se posunulo, bude 25. března. Realizace je do konce června. Už jsou
připraveny k vybavení např. dílny, bude se připravovat zázemí pro sportovní náčiní.
p. Horejš – uvedl, že proběhlo stavební řízení o rekonstrukci kravína v Kříších. Na budovu už
byl vydán dávno demoliční výměr a teď se opět zprovozní. (pozn. dle Stavebního úřadu
Radnice nikdy nebyl vydán demoliční výměr). Problém je v tom, že areál se nezvětšuje, ale
chov ano, je tam víc než 300 kusů dobytka, silážní jámy a teď se má rekonstruovat další
objekt. Osecká zemědělská si dělá co chce, má tam staré zátěže. Co proti tomu udělá obec?
Pí. Kodrlová – uvedla, že na to byla vyvěšena stavebním úřadem Radnice veřejná vyhláška,
byla zveřejněna na úředních deskách, nikdo z občanů se neozval ani neúčastnil řízení. Až po
provedeném řízení se začalo s připomínkami. Z Kříš nikdy nikdo na toto nereagoval, ani
v minulosti. Vyhláška šla do mailů, lidé jsou zaregistrováni k odběru mailů. Obec
neevidovala žádné připomínky.
p. Horejš – mělo se to zastavit, víte, že to poškodí životní prostředí.
Ing. Špilar – jak to projednávala stavební komise?
Pí. Kodrlová – projednávala to stavební komise i rada obce.
Ing. Špilar – dříve se krávy pásly, teď je zavřeli a krmení se za nimi dováží, jezdí tam mnoho
traktorů. Mít tohle za barákem není žádná legrace. Lidé o jednání nevěděli, bylo to dopoledne,
málokdo by mohl přijít.
Pí. Kodrlová – stavební úřad v Radnicích vydá rozhodnutí a proti tomu lze podat odvolání.
Ing. Sedlecký- neplánuje se rekonstrukce asfaltových chodníků na Křemeláku?
Místostarosta – byla tam také havárie vody, chodníky jsou poškozené.
Dále bez dotazů a připomínek.

9

Jednání bylo ukončeno ve 20.00 hod.
Zapsala: Marta Hricová, zápis vypracován 19. března 2015. Z jednání pořízen zvukový
záznam.

………………………………………..
Místostarosta

………………………………………..
Starosta

Ověřovatelé

Jaroslav Ryba

……………………………………….

Radek Franta

………………………………………
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 19. března 2015

1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í :
a) plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 18. prosince 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. Jaroslava
Rybu a p. Radka Frantu.
b) Předloženou účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Stupno za rok 2014, výsledek hospodaření ZŠ
za rok 2014 a čerpání prostředků z rezervního fondu ZŠ Stupno v roce 2015 na údržbu
a obnovu zařízení.
c) Účetní závěrku příspěvkové organizace Správa obecních lesů Basy za rok 2014 a
schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši +404 303,99 Kč takto: Fond
odměn 28 000 Kč, rezervní fond 1 303,99 Kč a do rozpočtu obce 375 000 Kč.
d) Předložený návrh rozpočtu příspěvkové organizace Správa obecních lesů Břasy na rok
2015.
e) Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2015.
f) Plán činnosti finančního výboru na rok 2015.
g) Dotace z rozpočtu obce na rok 2015 pro následující spolky:
Motoklub Kříše ve výši 40 000,Veteran Car Club ve výši 2 000,Pastelky ve výši 8 000,SK Břasy ve výši
5 000,SKH Stupno ve výši 30 000,Author Team ve výši 52 000,TJ Sokol Stupno ve výši 69 000,TJ Sokol Břasy ve výši 45 000,TJ Sokol Vranovice ve výši 25 000,SSK Stupno ve výši 65 000,TJ Baník Kříše ve výši 30 000,SK Primalex Břasy ve výši 44 000,SDH Břasy ve výši 15 000,SDH Vranovice ve výši 40 000,11

SDH Kříše ve výši 7000,Psí sporty Žabka ve výši 8 000,Convictus ve výši 5 000,h) Předložený vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací pro rok 2015.
i) Územní působnost obce Břasy v MAS Světovina.
j) Odkoupení domu čp. 77 za účelem budoucího zpřehlednění křižovatky, včetně
možnosti řešení zastávky autobusů v max. možné ceně 449 tis. Kč. Zároveň schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 – zvýšení výdajů rozpočtu o 449 tis. Kč (paragraf 10 3613
položka 6121).
k) Prodej pozemku č. st. 665/2 k. ú. Vranovice Pavlovi Jandíkovi, J. J. Ryby 64, Plzeň.
Nabyvatel uhradí cenu stanovenou znaleckým posudkem, náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
l) Prodej zaplocené části pozemků p. č. 49 a p. č. 1118/1 v k. ú. Vranovice včetně opěrné
zdi panu Jiřímu Janovi, Mládežníků 827, Rokycany. Nabyvatel uhradí cenu
stanovenou znaleckým posudkem, náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
m) Strategické plánování Pro budoucnost Břas, Komunitní plán sociálních služeb pro
cílovou skupinu senioři, Komunitní plán služeb pro cílovou skupinu děti a mládež a
systém Good governance pro obec Břasy, zpracované z projektu Pro budoucnost Břas.

………………………………………….
Starosta

………………………………………….
místostarosta

Ověřovatelé:

Jaroslav Ryba

………………………………………….

Radek Franta

………………………………………….
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