Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 23. února 2017
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) 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 byly na úřední desce obce
zveřejněny v souladu se zákonem po dobu 7 dní, a to od 16. 2. 2017 do 23. 2. 2017 (příloha č.
1). Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a rozeslány všem
zastupitelům, včetně podkladových materiálů.

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 14 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. František Běhounek. Zasedání ZO
bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce a občané.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Mgr. Petra Kounovského a pana Ing. Jana Špilara.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Schválení programu jednání
Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání.
p. Kounovský – navrhl, aby vzhledem k účasti členů Mysliveckého spolku Rádná, kteří se
dostavili k projednání bodu 10) Projekt Berounka Trails, byl bod 10) přesunut hned za
kontrolu usnesení z Rady obce Břasy.
Návrh usnesení o protinávrhu
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje přesun bodu programu č. 10) za bod programu 4)
Hlasování o protinávrhu
Pro – 3
(Bláha, Kodet,
Kounovský)

Proti – 7 (Hůlka, Fousek, Ryba,
Sedlecký, Kuncl, Kroc, Špilar)

Neschváleno
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Zdržel se: 4
(Caletka, Dach, Franta,
Prokopová)

Navržený program jednání zastupitelstva:
1. Zahájení (schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu).
2. Schválení programu jednání.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO.
4. Usnesení z Rady obce Břasy.
5. Čerpání rozpočtu obce za rok 2016, rozpočtová opatření.
6. Dotace pro spolky na rok 2017 a podpora údržby majetku spolků.
7. Prodej pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Vranovice.
8. Prodej pozemku p. č. 155 v k. ú. Břasy.
9. Schválení smluv ke školskému obvodu.
10. Projekt Berounka Trails.
11. Diskuse.
12. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen.
Hlasování
Pro – 14
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Robert Fousek a p. Ing. Josef Sedlecký.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
Starosta obce předložil zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO. Zastupitelé obdrželi
tuto zprávu v materiálech.
Kontrola usnesení bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

4) Usnesení z Rady obce Břasy
Místostarosta obce p. Kuncl předložil usnesení z jednání rady obce od posledního jednání ZO,
a to:
4. ledna 2017
Bez dotazů a připomínek.
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25. ledna 2017
p. Kodet – jaké zprávy nám podává Policie ČR?
Starosta – uvedl, že policie zasílá informace o trestných činech a přestupcích v jednotlivých
částech naší obce, nejsou uvedena jména .
p. Sedlecký – o jaké výběrové řízení jde ohledně dodavatele el. energie?
Starosta – jedná se o firmu organizující výběrové řízení na dodavatele energie přímo z burzy.
15. února 2017
Bez dotazů a připomínek.
p. Špilar – upozornil, že na web stránkách není zveřejněno usnesení z prvního letošního
jednání rady.
Dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z minulých jednání rady obce
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

5. Čerpání rozpočtu obce za rok 2016, rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního ZO 8. 12. 2016 dvě rozpočtová opatření č. 10 a 11/2016.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o této rozpočtové změně včetně
čerpání rozpočtu obce za rok 2016.
Starosta obce předložil tabulky příjmů a výdajů, které zastupitelé obdrželi v materiálech a
vysvětlil jednotlivé položky. Stejně tak u rozpočtových opatření, které schválila rada obce.
Celkové hospodaření obce za rok 2016 bylo:
Příjmy:
41.987.438,58
Výdaje
35.849.108,05
Přebytek rozpočtu
6.138.330,53
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu za rok 2016 a rozpočtová opatření
č. 10/2016 a 11/2016.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6. Dotace pro spolky na rok 2017 a podpora údržby majetku spolků
Obec Břasy obdržela v řádném termínu žádosti o dotaci od 24 spolků, tyto žádosti byly
posouzené, zda obsahují všechny náležitosti, na jaké účely spolek žádá a také, zda žadatelé
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řádně vyúčtovali přidělené dotace za rok 2016. Dle žádostí a dle možnosti rozpočtu byla
jednotlivým spolkům navržena výše dotace. Návrh byl zaslán finančnímu výboru a projednán
na radě obce.
Starosta obce seznámil s materiály, které zastupitelé obdrželi. ZO by mělo odsouhlasit
žádosti o dotace nad 50 tis. Kč.
p. Hůlka – čím se zabývá spolek Sport Pullex?
Starosta – jde o tělesně postižené, v naší obci se jedná o 4 osoby (vozíčkáře).
Dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce v souladu s přijatou směrnicí č. 9/2015 schvaluje dotace z rozpočtu
obce na rok 2017 pro následující spolky:
Author Team Stupno
60 000 Kč,
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč,
SSK Stupno
75 000 Kč
a bere na vědomí schválené dotace Radou obce Břasy pro následující spolky:
Motoklub Kříše
40 000 Kč
SK Břasy
5 000 Kč
SKH Stupno
15 000 Kč
TJ Sokol Břasy
45 000 Kč
TJ Sokol Vranovice
20 000 Kč
TJ Baník Kříše
40 000 Kč
SK Primalex Břasy
50 000 Kč
SDH Břasy
3 000 Kč
SDH Kříše
20 000 Kč
Psí sporty Žabka
13 000 Kč
Convictus
9 000 Kč
Myslivecký spolek Rádná
7 000 Kč
SPORT PULEX
5 000 Kč
Spol. pro rozvoj cykl.
0 Kč
ČSOP
5 000 Kč
OO SONS Rokycany
2 000 Kč
DSS Liblín
5 000 Kč
Český svaz chovatelů
2 000 Kč
Svaz tělesně postižených
2 000 Kč
Aragonit Cheb
0 Kč
Raná péče Kuk
0 Kč
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

V další příloze, kterou zastupitelé obdrželi jsou uvedeny potřebné akce, pro vytvoření zázemí
spolkové činnosti, které se navrhují zrealizovat v dalším období dle finančních možností obce.
Bez dotazů a připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje postupnou realizaci předložených navržených akcí, které
pomohou přednostně spolkové činnosti a to do výše schváleného rozpočtu v příslušných
položkách.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7. Prodej pozemku p. č. 89/2 v k. ú. Vranovice
Obec Břasy je vlastníkem pozemku p. č. 89/2 v katastrálním území Vranovice o výměře 128
m2. Manželé Radoslav a Libuše Trnkovi, Vranovice 104 požádali o jeho odprodej. Pozemek
je dlouhodobě zaplocen a je součástí zahrady. Majitelé zahrady nemají o dkoupení obecního
pozemku zájem a nemají námitky k prodeji. Záměr prodat pozemek byl po zákonem
stanovenou dobu zveřejněn a nebyly k záměru vzneseny žádné připomínky. RO prodej
doporučuje. Cena dle znaleckého posudku je 590 Kč.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 89/2 v katastrálním území Vranovice
manželům Radoslavovi a Libuši Trnkovým, Vranovice 104 za kupní cenu 4.000 Kč.
Nabyvatelé uhradí kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého
posudku a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8. Prodej pozemku p. č. 155 v k. ú. Břasy
Katastrální úřad upozornil na skutečnost, že na pozemku st. p. č. 155 v katastrálním území
Břasy se nachází stavba, která není zapsána v KN. Bylo zjištěno, že se jedná o garáž
v minulosti postavenou na pozemku st. p. č. 154, kterou vlastní Lenka Tománková, Břasy 263
(po p. Diepoldovi). Garáž zasahuje do sousedního pozemku st. p. č. 155. Paní Tománková
chce tento pozemek o výměře 38 m2 odkoupit. v případě souhlasu ZO bude pozemek
odprodán. Záměr byl po stanovenou dobu zveřejněn a to bez připomínek.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku st. p. č. 155 o výměře 38 m2 paní Lence
Tománkové, Břasy 263. Nabyvatelka uhradí kupní cenu v minimální výši znaleckého
posudku a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
5

Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9. Schválení smluv ke školskému obvodu
Na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2016 byla schválena Obecně závazná vyhláška
Obce Břasy č. 5/2016, kterou byl stanoven školský obvod Základní školy a mateřské školy
Stupno.
Zastupitelstva obcí Bušovice, Březina, Bezděkov a Všenice schválili nebo schvalují na svých
zasedáních zastupitelstva Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy:
Základní školy a mateřské školy Stupno, příspěvkové organizace, Stupno 62, 338 24 Břasy 1.
Vzor smlouvy (pro Bušovice) je dnes předkládán ke schválení i Zastupitelstvu obce Břasy.
Starosta obce upozornil, že po další konzultaci s odborem školství a kultury MěÚ Rokycany,
by smlouvy pro obce měly obsahovat doplnění v novém čl. IV, a to úhrady za družinu a
jídelnu. Do jednotlivých smluv bude toto doplněno a obcím odesláno. Návrh tohoto článku
starosta přečetl.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy: Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace, Stupno
62, 338 24 Břasy 1 mezi Obcí Břasy a Obcí Bušovice, Obcí Všenice, Obcí Březina a Obcí
Bezděkov s doplněním nového článku IV. ohledně spoluúčasti obcí na úhradě
provozních nákladů za školní jídelnu a družinu.
Hlasování
Pro – 14
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10. Projekt Berounka Trails
Spolek pro rozvoj terénní cyklistiky na Berounce z.s. předkládá ke schválení záměr
vybudovat trať pro terénní cyklistiku v celkové délce 18,15 km. Trať je navržena v katastrech
obcí Břasy, Újezd a Němčovice a vede zčásti po pozemcích, které jsou majetkem obce Břasy.
Popis trati a mapové podklady byly zastupitelům rozeslány.
Zastupitelstvo by mělo zvážit přínosy a problémy projektu a buď projekt schválit
nebo neschválit nebo schválit s výhradami – takto jsou i navržena usnesení. Záměr byl
projednáván s lesním hospodářem, myslivci, v Mikroregionu Radnicko, zaměstnanci OÚ,
radě obce i občany. V příloze je přiloženo negativní stanovisko správce obecních lesů a
stanovisko spolku MS Rádná bylo zasláno zastupitelům po obdržení obratem 21. 2. 2017.
V přiloženém návrhu odpovědi na žádost ze dne 1. 2. 2017 k vyjádření se obce k projektu
se navrhují některé výhrady k Projektu Berounka Trails. Jedná se zejména o návrh trasy
v chatové oblasti, větší využití stávajících lesních cest, řešení lesního hospodářství a zájmů
myslivců, pohyb po naučné stezce apod.
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Rada obce doporučila předložit materiál k projednání a schválení zastupitelstvu obce.
Starosta obce podal základní informace a předal slovo panu Vladimíru Krocovi, předsedovi
spolku, který tento projekt připravoval a předkládá.
p. Kroc V. – účelem projektu je příprava a výstavba cyklistických tras. Vysvětlil co projekt
obsahuje, Břas se týká „modrá“ nejjednodušší trať. Trať by neměla být moc náročná, ani moc
do kopce a sjízdná pro víkendové cyklisty a děti. Nebude nic upraveno asfaltem, jde o
třičtvrtě metru širokou upravenou stezku. Černé a červené stezky nejsou na obecních
pozemcích projektovány. Projekt bude financován z dotačních titulů a bude se stavět
v etapách tam, kde bude souhlas majitelů pozemků. Souhlas už mají od majitelů pozemků,
kde se budou stavět těžší tratě. Tam, kde souhlas nebude, stezka nevznikne a cyklisté budou
jezdit po cestách, které si najdou sami, což bude horší. Zatím investiční peníze nemají, není
třeba povolení stavebního úřadu, protože projekt není stavba. V současné době je požádáno o
finanční prostředky. Lesní hospodář řeší právní povinnosti, provozovatelem projektu bude
spolek a veškeré právní povinnosti by šly za spolkem. Co se týká hospodaření v lese, projekt
už je vyzkoušen na různých místech, všude to funguje bez problémů, je to věc vyzkoušená,
nikde nedochází k problémům se zvěří a pokud se někde těží, tak se cesta uzavře. Uživatelé
tras musí dodržovat podmínky, které budou napsány na tabulích. Pokud se bude chovat jinak,
činí tak jen na vlastní nebezpečí.
p. Procházka – doplnil vyjádření, které MS Rádná dal. Uvedl, že po přečtení projektu zjistil,
že dokumentace nesouhlasí s popisem, zejména u modrého pruhu. Trasa vede po okraji lesa,
kolem jsou zemědělské pozemky až k hraně lesa. Není tedy zřejmé, kudy budou cyklisté
jezdit, zda po polích nebo se bude trasa dělat v lesním prostoru. Záměr by postihl zejména
obecní lesy a zemědělce při trase, pak také občany přilehlých obcí zvýšenou automobilovou
dopravou. V místech trasy se vyskytuje spousta chráněných živočichů a škodlivost projektu je
jednoznačná. Pro občany obce nemá projekt žádné výhody, spíše naopak. Navrhuje přesunout
jej do oblasti Radnic, kde je dostatek vhodných lokalit. Trasy zde nepovedou přírodním
parkem ani místy chovu daňků. Žádá, aby zastupitelstvo rozhodovalo uvážlivě.
p. Dvořák, Správa obecních lesů Břasy – ke svému vyjádření doplňuje, že proti cyklistům,
kteří se pohybují po stávajících lesních cestách nemá námitky. V okamžiku, kdy to budou
značené cesty, vždy budou mít cyklisté větší právo se zde pohybovat. Někteří toho budou
určitě zneužívat. Nikdo dnes neví jak se provoz bude dále vyvíjet. Pokud je modrá trasa
plánovaná v příkrém terénu, bude se muset vykácet nejméně 5m lesa, aby se dala trasa
zpevnit. Úbytek lesa by se pak po plánované délce mohl počítat v hektarech. Celá trasa je
plánována v hospodářském lese a ten musí sloužit k pěstování dřevní hmoty. Mohu jen
doporučit zastupitelům tuto žádost zamítnout. V projektu si protiřečí, s tím, že je zde uvedeno,
že záměr nebude ohrožovat hospodářský záměr lesa a v dalším bodu je že lesní hospodář
nebude plánovat těžbu v porostech, kde budou tyto stezky.
p. Procházka – doplnil, že stezka nemůže mít pouze ¾ metru, musí být širší. Ve svazích to
udělá několik metrů a za nějaký čas tam začnou jezdit motorky a čtyřkolky.
p. Káda – je cyklista, ale není nadšený tímto projektem. Stezky lákají motorkáře, bude to
rušit běžné turisty.
Starosta – navrhují se tři usnesení, která zastupitelé obdrželi. Návrh projektu byl dělán ve
spolupráci s Plzeňským kajem. Byl na to krátký termín, a proto se navrhuje řada připomínek,
které vychází z připomínek lesního hospodáře, myslivců, RO apod. Jedná se např. o posun
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trasy kolem chatové oblasti, aby trasa nevedla naučnou stezkou, vedla více po stávajících
cestách, je připomínka ke kácení zeleně, lesnímu hospodaření, odpovědnosti apod. Ve
vyjádření obce je navrženo celkem sedm připomínek.
p. Procházka – je třeba také brát hled na plán odlovu, protože trať vede lesním prostorem a
zvěř se bude těžko lovit, neplnění plánu podléhá postihu. Dále poukázal na výškový rozdíl
trasy 58 metrů, jak bude v tom případě trať upravována. Pokud stezka nebude vést lesem,
bude vést po polích a ať se tedy vyjádří i vlastníci zemědělských pozemků.
Starosta – k projektu se bude vyjadřovat cca 50 vlastníků.
p. Kroc V. – jde o to, že se budou vytvářet přírodní stezky, vychází se z vrstevnice, aby trať
nešla moc z kopce a do kopce. Dále vysvětlil technické podmínky budování trasy (jak bude
upravena trať, sklony trati, šířka trati, stromy se budou objíždět). Nejde o klasickou
cyklostezku s asfaltem, ale o to, aby bylo nač se dívat při jízdě, a to je příroda. Stezka
rozhodně nebude příliš široká a bude jednosměrná.
p. Kounovský – stezka bude určitě širší než ¾ m, jinak by to ani nešlo realizovat. Je zde
několik nejasností, domnívá se, že vyjádření pana Dvořáka by měla obec brát na zřetel, pokud
řekl, že les je důležitý, z těžby má obec finance. Jde o to, co nám, jako obci, kromě sportu,
stezka přinese. Jeden cyklo sport už v obci máme a funguje dobře. Cyklisté projedou a žádný
užitek to pro obec mít nebude. Nebude to ani sport pro naše lidi, spíše pro cizí. Podle mého
názoru stezka obci nepřinese nic. Musíme se zamyslet, zda je lepší stezka, která nám
nepřinese nic, nebo podržet myslivecký spolek, který se o naše lesy starají. Jsme v přírodním
parku Horní Berounka, než se rozhodneme, bylo by třeba znát názor odboru životního
prostředí. Je nebezpečí, že pokud by se nějak poničily stezky, které by vznikly z dotací, kdo to
bude napravovat. Dále jde o čistotu, naše četa bude jezdit po stezce a uklízet nepořádek, který
tam bude. Také tam mohou najet motorky a čtyřkolky. Přikláním se k názoru p. Dvořáka a
myslivců a je třeba si připomenout, že společnost, která zde stezku chce zřídit, pořádala závod
na Březině a špatně to dopadlo. Došlo tehdy k velké devastaci majetků a majitelé tento
průjezd určitě nepovolí.
p. Kodet – je pro zamítnutí návrhu.
p. Kuncl – souhlasí s myslivci, je cyklista a ví, že v našich lesích je spousta krásných cest po
kterých se jezdit dá. Běžné turistice nikdo nebrání ani slušnému cyklistovi. Ví, že teď existuje
trend, že si někteří cyklisté stezku sami upraví, vyskládají kameny a větvemi, aby vznikl
náročnější terén a stezky se tak rozšiřují. Už se to stalo, jak uvedl p. Kounovský, na zámku
Březina. Máme krásné lesy, tak si je chraňme. Je pro zamítnutí návrhu.
p. Ryba – má v týmu také děti a jízdu na stezce si vyzkoušeli u Liberce. Tam jsou z toho
všichni nadšení, je to na hranicích a mnohonásobně se tam zvýšil turistický ruch. Jde o to, zda
chceme do obce lidi přilákat. S dětmi na silnici nemohu, je velký provoz a přivítám cestu,
která bude vést mimo silnice. Není pro ničení přírody, ale tam, kde už tyto trasy jsou, nebyly
lesy zničeny, cesty se nerozšiřovaly. Byl by pro schválení s výhradami.
p. Caletka – chce vědět názor na životní prostředí.
p. Kroc V. – máme podanou žádost na odboru ŽP, území je přírodním parkem, což je nízká
ochrana. Stezky jsou i v chráněných krajinných oblastech. Nikde zde není např. archeolog.
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naleziště nebo Natura 2000. Stezky nepovedou polem, povedou všude lesem. Je i možnost
vyznačit cesty, které už existují. Pokud odmítnete a dojde k realizaci jen z části, nebude tedy
na těch ostatních cestách žádné značení, nikdo je nebude udržovat a dojde k tomu, čeho se
bojíte, že se tam stejně budou pohybovat lidi. Každý si najde nějakou cestu k technické trati.
Lidi budou bloudit, což by jinak neudělali a drželi by se cest značených. Viděl jsem už
spoustu těchto „single“ tras, nikde tímto příroda zničená není, vše s přírodou splynulo.
p. Ryba – co se týká úklidu pozemků. Projekt uvádí, že organizátoři musí tři roky projekt
udržovat, projíždět a uklízet odpadky.
p. Kounovský – hlavně se tady bavíme o projektu, který není v pořádku. Není v pořádku to,
že je pole i les, neodpovídá to výškově. Projekt je špatně udělaný.
p. Káda – co to tedy přinese obci, zda pozitiva převáží nad negativy.
Starosta – Bude to příjemná cesta a lidé si trasu projedou a nemusí jezdit po silnicích, což je
dnes nebezpečné. Děti třeba nebudou sedět u počítačů. Krajský úřad nás upozornil, že jsme
velká obec a nemáme ani jednu značenou cestu na cyklistiku. V Mikroregionu bylo toto
přijato bez připomínek, ostatní obce se připojují, dále by cesty směřovaly k Radeči a do
Bušovic. Schválily již Němčovice a Újezd u Sv. Kříže. Není zde zapotřebí ani žádné stavební
řízení. Bude se vyjadřovat i životní prostředí, ale napřed musí mít podklady od majitelů
pozemků. Trati v ČR, které se už vytvořily jsou v chráněných oblastech a nejsou negativní
reakce. V obci máme v okolí sokolského hřiště přes 15 let tyto trasy a také nejsou větší
problémy.
p. Procházka – v chráněných krajinných oblastech mají velké rozlohy, u nás jde o 200 ha
lesa a to co je namalováno, tam nemůže jít dítě ani pěšky, natož jet na kole.
p. Dach J. (Kříše) - tam nebudou jezdit jen děti, poznal lokality, kde tyto stezky vznikaly.
Za krátký čas už vůbec není vidět, že se tam něco budovalo.
p. Káda – přiklání se k názoru, že tu máme dost lesních cestiček, proč je tedy nevyužít pro
tento účel.
p. Dach J. (Kříše) – cesty jsou plné kořenů, klacků, šišek. U budovaných stezek má kolo
plynulý chod. Já sám jako majitel restaurace budu rád, když mě projekt přivede do restaurace
a k ubytování turisty.
p. Fišer, pronajimatel pozemku pro MS Rádná- nemluvilo se zde ještě o zemědělsích. Zvěř
žije v lese, kde se zdržuje. Pokud nebude v lese klid, zvěř půjde do polí okolních zemědělců a
bude tam dělat škody. Kam si zemědělci půjdou stěžovat, až se jim škody v polích navýší,
když zvěř půjde do obilí, protože tam bude mít klid. Až se udělá modrá trasa, tak pak už
nebude problém udělat i červenou a černou. Projekt je zejména důležitý pro Darovanský
Dvůr. Jak to bude, když na okruhu dojde k úrazu? Nejsou tam ani cesty pro sanitky.
p. Špilar – cyklostezky jsou způsob jak sem privést lidi. Existuje koncepce na rozvoj
cykloturistiky v Plzeňském kraji a koncepce cestovního ruchu Plzeňského kraje. Existuje také
národní program v regionech. Odkud bylo žádáno o dotace?
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p. Kroc V. – je to v souladu s koncepcí s rozvojem turistiky v Plzeňském kraji, dotace byla
žádána od Plzeňského kraje. Sídlo společnosti je Darová 3 (Darovanský Dvůr).
Dále bez dotazů a připomínek.
Starosta obce předložil ke schválení návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým projektem Berounka Trails na vybudování
tratí pro terénní cyklistiku od zpracovatele Ing. Vlastimila Rapanta.
Pro – 0

Proti – 8 (Sedlecký, Kounovský,
Bláha, Fousek, Kodet,
Hůlka, Kuncl, Prokopová)

Zdržel se – 6 (Ryba,
Kroc, Franta,Dach,Špilar,
Caletka)

Neschváleno
Předložen návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce projednalo předložený Projekt Berounka Trails na vybudování tratí
pro terénní cyklistiku od zpracovatele Ing. Vlastimila Rapanta a souhlasí s realizací
a to s výhradami dle předloženého návrhu odpovědi.
Pro – 5 (Ryba, Kroc, Dach,
Špilar, Hůlka)

Proti – 4 (Kodet, Bláha,
Fousek, Kounovský)

Zdržel se – 5 (Kuncl,
Caletka, Sedlecký, Franta,
Prokopová)

Neschváleno
Předložen návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým projektem Berounka Trails
na vybudování tratí pro terénní cyklistiku od zpracovatele Ing. Vlastimila Rapanta.
Pro – 7 (Bláha, Fousek, Kounovský,
Prokopová, Sedlecký, Kodet,
Kuncl)
Nehlasoval: p. Dach

Proti – 3 (Ryba, Kroc
Špilar)

Zdržel se – 3 (Hůlka,
Franta, Caletka)

Neschváleno

11. Diskuse
Starosta obce seznámil přítomné s plánovanými akcemi - bály Břasy, Vranovice, masopust
Kříše, 1. 4. divadelní představení Lázeň, 29. 4. zájezd do divadla na představení Tančírna.
Projednání územního plánu obce proběhne 16. 3. 2017 od 18.00 hod. v Prokopcovně.
Příští jednání ZO je plánováno na 27. dubna 2017.
Dále bez dotazů a připomínek
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Starosta obce poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.50 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Zápis vypracován 27. února 2017 za použití zvukového záznamu.

…………………………………..

………………………………………..
Místostarosta

Starosta

Ověřovatelé:

Mgr. Petr Kounovský

…………………………………

Ing. Jan Špilar

………………………………….
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy konaného dne 23. února 2017.
1) Zastupitelstvo obce Břasy

bere na vědomí:

a) Kontrolu usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
b) Usnesení z jednání rady obce od minulého zasedání zastupitelstva obce.
c) Čerpání rozpočtu za rok 2016 a rozpočtová opatření schválená radou obce č.
10/2016
a 11/2016.
d) Dotace pro spolky schválené Radou obce Břasy.

2) Zastupitelstvo obce Břasy

schvaluje:

a) Zapisovatelku pí. Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Špilara a pana Mgr. Petra Kounovského.
c) Program zasedání zastupitelstva obce.
d) V souladu s přijatou směrnicí č. 9/2015 dotace pro spolky z rozpočtu obce na rok
2017 pro následující spolky:
Author Team Stupno 60 000 Kč,
TJ Sokol Stupno
70 000 Kč,
SSK Stupno
75 000 Kč.
e) Postupnou realizaci předložených navržených akcí, které pomohou přednostně
spolkové činnosti, a to do výše schváleného rozpočtu v příslušných položkách.
f) Prodej pozemku p. č. 89/2 v katastrálním území Vranovice manželům Radoslavovi
a Libuši Trnkovým, Vranovice 104 za kupní cenu 4.000 Kč. Nabyvatelé uhradí
kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
g) Prodej pozemku st. p. č. 155 o výměře 38 m2 paní Lence Tománkové, Břasy 263.
Nabyvatelka uhradí kupní cenu v minimální výši znaleckého posudku a dále
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.
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h) Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy: Základní škola
a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace, Stupno 62, 338 24 Břasy 1 mezi
Obcí Břasy a Obcí Bušovice, Obcí Všenice, Obcí Březina a Obcí Bezděkov
s doplněním nového článku IV. ohledně spoluúčasti obcí na úhradě provozních
nákladů na školní jídelnu a družinu.

………………………………
Starosta

……………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:

Mgr. Petr Kounovský

……………………………………

Ing. Jan Špilar

……………………………………
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