Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 28. dubna 2016
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále „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 byla na úřední desce obce
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 18. 4. 2016 do 28. 4. 2016
(příloha č. 1). Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce. Navíc byl
závěrečný účet obce za rok 2015 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce od
8. 4. 2016 do 28. 4. 2016.

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 všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. Ing. Špilar a pan Franta, pan Dach se
dostaví později.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou,
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Vlastimila Kodeta a paní Martu Prokopovou.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1 (p. Kodet)

2. Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání.
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. Směna pozemků v k. ú. Břasy
6. Rozdělení spoluvlastnictví v k. ú. Stupno
7. Prodej části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy
8. Prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú Břasy
9. Nákup pozemků v k. ú. Vranovice u Břas
10. Nákup pozemků p. č. 362/16 a 362/17 v k. ú. Břasy
11. Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2015
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12. Účetní závěrka Obce Břasy za rok 2015
13. Rozdělení výsledku hospodaření obce za rok 2015
14. Odepsání dvou pohledávek obce
15. Čerpání rozpočtu obce 1-3/2016, rozpočtové opatření
16. Přijetí Obce Břasy za řádného člena PilsFree, z. s.
17. Doplnění Kontrolního výboru o nového člena
18. Diskuse
19. Závěr jednání
K návrhu bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování
Pro – 12
Proti – 0
Schváleno

Zdržel se – 0

3. Ověření zápisu a kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. František Bláha a Ing. Tomáš Hůlka.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
Starosta přečetl jednotlivé úkoly a informoval o plnění.
Usnesení ZO ze dne 17. 9. 2015:
bod e) prodej části pozemku Správě železniční dopravní cesty pro návěští - realizuje SŽDC,
bod j) prodej pozemků v Břasích 184/98 a 184/99, Kalombovi (garáže) – realizuje se.
Ostatní usnesení byla již splněna
Usnesení ZO ze dne 3. 12. 2015:
Usnesení byla splněna
Usnesení ze dne 25. 2. 2016:
Usnesení byla splněna
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
(v této fázi jednání se dostavil p. Dach, počet přítomných zastupitelů - 13
4. Usnesení z jednání rady obce
Místostarosta seznámil s usneseními z rady obce od minulého zasedání ZO.
K usnesení z 16. března 2016– bez dotazů a připomínek.
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K usnesení ze 7. dubna 2016
Ing. Hůlka – máje již nějaké zájemce o pronájem restaurace v DPS?
p. Kodet – současný nájemce tvrdí, že si nevydělal ani na výplaty. Obec by si mohla vzít
restauraci do provozování sama.
Starosta – zatím se nikdo nepřihlásil, je to krátký termín. Pokud by někdo z členů ZO o
nějakém zájemci věděl, může podat informaci. Obec bude dělat ještě další propagaci.
V restauraci se vařilo 40 – 80 obědů, nájem byl nízký, pouze 3 000 Kč, když se s pronájmem
začínalo býval nájem 17 000- 20 000 Kč. Nyní se tam zlepšilo i prostředí, nájemce neplatil za
suterén, instalovala se nová okna, takže se více ušetří na energiích, byl pořízen nový nábytek.
Obec by si při provozování musela obstarat živnostenský list, najmout síly, zajistit zásobování
potravinami, celý provoz účtovat, hlídat jídelníček, tržby, je to zcela nereálná činnost.
K usnesení z 27. dubna 2016 – bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce od minulého zasedání
ZO.
Hlasování
Pro – 13
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
5. Směna pozemků v k. ú. Břasy
Obec Břasy je vlastníkem pozemku p. č. 489/2 o výměře 167 m2, který je oplocen jako
součást zahrady p. č. 489/1. Dále je obec vlastníkem pozemku p. č. 480/4, který je využíván
jako účelová komunikace, ale do části pozemku při silnici na Vranovice zasahuje travnatý
porost na pozemku p. č. 479/1 ve vlastnictví paní Jarmily Markové, Břasy 86. Paní Marková
zároveň vlastní pozemek p. č. 480/1 o výměře 247 m2, který je pokračováním výše uvedené
místní komunikace. Všechny pozemky jsou v katastrálním území Břasy a nachází se vlevo při
výjezdu z Břas směrem na Vranovice. Záměrem obce je směnit pozemek 489/2 (oploceno p.
Markovou) a část pozemku 480/4 o výměře cca 50 m2 za pozemek 480/1 (místní
komunikace).
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č. 489/2 o výměře 167 m2 a části
pozemku p. č. 480/4 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 480/1 o
výměře 247 m2 ve vlastnictví paní Jarmily Markové, Břasy 86. Všechny pozemky jsou
v k. ú. Břasy. Náklady spojené se směnou uhradí obec Břasy.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6. Rozdělení spoluvlastnictví v k. ú. Stupno
Obec Břasy je z ½ spoluvlastníkem pozemku p. č. 122/1 o výměře 1431 m2 a pozemku p. č.
1190 o výměře 204 m2 v k.ú. Stupno zapsané na LV 638. Druhou polovinu vlastní pan
Zdeněk Aubrecht, Osek 299. Záměrem je rozdělit výměru obou pozemků na dvě části, obec
Břasy získá celý pozemek 1190 (jedná se o část místní komunikace) a odpovídající část
pozemku 122/1 do svého výlučného vlastnictví, druhou část pozemku 122/1 získá do svého
vlastnictví pan Zdeněk Aubrecht.
3

Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na listu
vlastnictví 638 pro k. ú. Stupno tak, že obec Břasy získá do svého vlastnictví pozemek
p. č. 1190 o výměře 204 m2 a z pozemku p. č. 122/1 severní část o výměře 613 m2. Pan
Zdeněk Aubrecht, Osek 299 získá do svého vlastnictví jižní část pozemku p. č. 122/1
o výměře 818 m2. Veškeré náklady na rozdělení vlastnictví budou spoluvlastníci hradit
každý polovinou nákladů.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7. Prodej části pozemku p. č. 588 v areálu ultramarinky Břasy
Pan Pavel Zajíček, Břasy 222 požádal o odkoupení části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy
nacházející se v areálu bývalé ultramarinky na Břasích a sousedí s jeho nemovitostí. Žádost
byla projednána na jednání Rady obce a byla zamítnuta. Na celý areál je v současnosti
zpracovávána studie využití a nebylo by vhodné cokoli prodávat.
Starosta seznámil s tím, že tato žádos a žádosti následující (pí. Nové a Hoangové) nebyly
schváleny radou obce. Vzhledem k tomu, že šlo o oficiální žádosti, spadající dle zákona
k rozhodnutí zastupitelstvu obce, je nutné projednat i v ZO.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy v prostoru
bývalé ultramarinky.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8. Prodej pozemku p. č. 609/1 k. ú. Břasy, Nová, Hoangová
Paní Aneta Nová, Břasy 190 a paní Dagmar Hoangová, Břasy 174, nezávisle na sobě,
požádaly o odkoupení pozemku p. č. 609/1 k. ú. Břasy (po bývalé staré poště). Žádosti byly
projednány na jednání Rady obce a byly zamítnuty. Vzniklá parcela navazuje na obecní
pozemky (místní komunikace) a celý prostor je vhodný zachovat jako klidovou zónu v této
části obce.
p. Plzák – část pozemku už byla žadatelkám prodána, v tomto místě je počítáno s klidovou
zónou.
p. Sedlecký – majitelé sousedních nemovitostí mají obavu, aby se tam neosadily lavičky a
nebyl tam pak hluk.
Starosta – v současné době OÚ nepočítá s nějakou úpravou pozemku či změnami, jen
s údržbou sekáním.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú. Břasy.
Hlasování
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Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9. Nákup pozemků v k. ú. Vranovice u Břas
Paní Daniela Palová, Chrást nad Sázavou 239, Týnec nad Sázavou je majitelkou pozemků p.
č. 1062/16 (253 m2), p. č. 1155/4 (594 m2) a p. č. 1089/15 (24 m2) vše v katastrálním území
Vranovice u Břas. Pozemky se nachází v lokalitě motokrosového závodiště. Paní Palová
nabízí pozemky obci za cenu 10 Kč/m2. V případě souhlasu ZO by obec zaplatila za celkovou
výměru 871 m2 cenu 8.710 Kč a poplatek za vklad do katastru nemovitostí 1.000 Kč.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1062/16 (253 m2), p. č. 1155/4
(594 m2) a p. č. 1089/15 (24 m2) vše v katastrálním území Vranovice u Břas od paní
Daniely Palové, Chrást nad Sázavou 239, Týnec nad Sázavou za částku 8.710 Kč. Obec
Břasy dále uhradí poplatek 1.000 Kč za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10. Nákup pozemků p. č. 362/16 a 362/17 v k. ú. Břasy
Pan Vladimír Tomášek, Chomle 18 je majitelem pozemků p. č. 362/16 (349 m2) a 362/17
(77 m2) v katastrálním území Břasy. Tyto pozemky se nachází ve vstupu do areálu
ultramarinky a pan Tomášek po jednání s obcí nabízí pozemky prodat. Nechali jsme udělat
odhad a odhadní cena je 80.540 a 5.540 Kč, celkem 86.080 Kč. Pan Tomášek však požaduje
celkem minimálně 130.000 Kč + veškeré poplatky (cena znaleckého posudku 1755 Kč, vklad
do katastru nemovitostí 1.000 Kč a 4% daň z převodu 5.200 Kč). Celkem by obec zaplatila
137.955 Kč. Pan Tomášek má i jiné zájemce, ale s manželkou upřednostňují zájmy obce. Je to
jedinečná příležitost k odkoupení hlavně v návaznosti na zpřístupnění nakoupených pozemků
areálu ultramarinky a nově zpracované studie využití areálu. Došlo by k účelovému propojení
s další částí obce a to přímo na silnici II/233, navíc zde vznikne i prostor pro otáčení
automobilů či parkoviště v úzké přístupové cestě k jednotlivým pozemkům. Záměr byl
odsouhlasen RO dne 7. 4. 2016.
p. Ing. Hůlka – pozemek je nadceněný oproti znaleckému posudku, takovéto podmínky by
pak mohli chtít všichni.
Starosta – pan Tomášek má i jiné zájemce, cena 300 Kč/m2 za pozemek, který by mohl být
použit i k výstavě, není vysoká. Jedná se o pozemek pro obec hodně důležitý.
Dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků p. č. 362/16 (349 m2) a 362/17 (77 m2)
v katastrálním území Břasy od pana Vladimíra Tomáška, Chomle 18 za částku 130.000
Kč. Obec dále uhradí cenu znaleckého posudku 1.755 Kč, vklad do katastru nemovitostí
1.000 Kč a 4% daň z převodu nemovitostí 5.200 Kč.
Hlasování
Pro – 11

Proti – 0

Zdržel se: 2
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p. Fousek, Ing.Hůlka
Schváleno
11. Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2015
Zastupitelstvu obce se předkládá ke schválení Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2015.
V přiloženém materiálu jsou příjmy, výdaje, přehled zastaveného majetku, majetek obce,
přijaté dotace, poskytnuté dotace, hospodaření Základní školy a mateřské školy Stupno,
hospodaření Správy obecních lesů Břasy a hospodářská činnost Tebytu BTZ vše za rok 2015.
Krajský úřad Plzeňského kraje provedl přezkoumání hospodaření u obce Břasy za rok 2015.
Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny a v příloze se předkládá jak kompletní auditní
zpráva, tak dopis ohledně odstranění dvou zjištěných nedostatků. Tyto chyby jsou bez vlivu
na věrný obraz účetnictví. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Břasy za rok
2015, v kterém jsou podstatné ekonomické údaje týkající se obce.
Starosta – už v únoru bylo ZO seznámeno s hospodařením za rok 2015. Dále shrnul hlavní
položky v příjmové i výdajové části včetně inventarizace, dotací, hospodaření Základní školy
a mateřské školy Stupno, hospodaření Správy obecních lesů Břasy, hospodaření TEBYTU
BTZ, zprávy auditu a nápravných opatření. Veškeré materiály obdrželi zastupitelé
v materiálech.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2015 s výhradou.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12. Účetní závěrka Obce Břasy za rok 2015
Starosta obce vysvětlil položky účetní závěrky.
Náklady hlavní činnost
Výnosy hlavní činnost
Výsledek hospodaření před zdaněním hl. čin.
Daň z příjmů hlavní činnost
Výsledek hospodaření po zdanění hlavní čin.

28 312 749,62 Kč
38 365 383,55 Kč
11 325 633,93 Kč
1 273 000,00 Kč
10 052 633,93Kč

Náklady hospodářská činnost
Výnosy hospodářská činnost
Výsledek hospodaření hosp. činnost
Bez dotazů a připomínek

495 416,42 Kč
398 852,53 Kč
- 96 563,89 Kč

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2015.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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13. Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015
Obec Břasy hospodařila v roce 2015 se ziskem 10.052.633,93 Kč. Tento zisk je třeba jen
účetně převést z účtu Zisk běžného roku na účet Nerozdělený zisk minulých let.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2015.
Obec hospodařila se ziskem 10.052.633,93 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2015
bude převeden na účet výsledek hospodaření minulých let.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14 . Čerpání rozpočtu 1 – 3/2016
Rada obce schválila v roce 2016 rozpočtová opatření č. 1/2016 a č. 2/2016.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových změnách
včetně čerpání rozpočtu obce v období 1-3/2016.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu za 1-3/2016 a rozpočtové změny
schválené radou obce č. 1/2016 a č. 2/2016.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

15. Odpis pohledávek
Při inventarizaci bylo starostou obce poukázáno na pohledávky, které nejsou dlouhodobě
řešeny:
Josef Jonák, částka 9.520 Kč z roku 2009 a pohledávka ve výši 8.837 Kč za Tomášem
Vocáskem z roku 2012.
Tyto pohledávky jsou dlouhodobě neřešené, patrně nevymahatelné, proto je předkládáme
zastupitelstvu s návrhem uvedené pohledávky odepsat z účetnictví.
V současné době zaměstnanci OÚ o panu Jonákovi neví prakticky nic (pohledávka je za to, že
mu hasiči z Břas vozili v roce 2009 vodu). Pan Vocásek se již také v obci nevyskytuje
(pohledávka vznikla, když provozoval hospodu na hřišti a jedná se o pohledávku za energie).
Pohledávky jsou více jak 3 roky staré, další informace mohou poskytnout předešlí starostové.
Zastupitelstvo také může schválit právní zastoupení, které ale finančně asi značně převýší
vymáhané pohledávky.
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Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odpis pohledávek k panu Josefu Jonákovi v částce 9.520
Kč z roku 2009 a k panu Tomáši Vocáskovi v částce 8.837 Kč z roku 2012.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Ing. Hůlka)

16. Přijetí za člena Pilsfree
Starosta obce vysvětlil současnou situaci v připojení k internetu, s tím, že obec může kdykoli
vystoupit.
Spolek Pilsfree provozuje v obci internetové připojení pro občany i další organizace.
Navrhuje se přijetí Obce Břasy za člena PilsFree, z.s. Obec získá přijetím možnost využívat
internet na několika místech (budovách OÚ), kde provozuje činnost (cca za 300 Kč měsíčně).
Internet obec využívá např. na OÚ, DPS, knihovně, K21 atd.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí Obce Břasy za člena spolku PilsFree, z. s.,
IČ 266 43 260 se sídlem Tachovská 1373/41, Bolevec, 323 00 PLZEŇ.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

17. Doplnění Kontrolního výboru o nového člena
Kontrolní výbor zastupitelstva je v současné době čtyřčlenný a bylo by dobré výbor doplnit
o pátého člena. Předseda kontrolního výboru navrhuje Ing. Jitku Vlachovou, která je,
vzhledem ke svému ekonomickému vzdělání, vhodnou kandidátkou.
Ing. Hůlka – Ing. Vlachová bydlí ve Stupně už deset let.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Jitku Vlachovou za člena Kontrolního výboru
zastupitelstva obce.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

18. Diskuse
Starosta – seznámil s činnostmi na obci. Proběhly kontroly matrik a audit hospodaření.
Pravděpodobně v červenci by se měly zahájit práce na opravách mostu v dolním Stupně. Bude
8

nejdříve vystavěna objízdná trasa okolo Štraubů a Vildmanů, po které budou jezdit na
světelné zařízení osobní auta a autobusy.
Dále seznámil s akcemi, které se připravují – čarodějnice, májky, prvomájový pochod,
fotbalový turnaj JPT, noc kostelů, dětský den, chystá se výstava kronik a fotoalb v K21.
p. Bláha – jak to vypadá s farou ve Stupně? Církev ji kdysi nabízela obci za 800 tis. Kč. Když
jsem byl starostou, majitelka si stěžovala na krádeže.
Starosta – informoval, že fara patří soukromé majitelce, možná bude z důvodu exekuce na
majitelku provedena dražba. Církev nám nabízí k převodu kostel, budou další jednání a lze
očekávat projednání na přelomu roku.
Ing. Hůlka – co bude s domkem v zatáčce ve Stupně?
Starosta - dojde k demolici, nyní se vyjadřují majitelé sousedních nemovitostí, odpojují se
energie, na demolici musí být povolení stav. úřadu. Nemovitost je ve špatném stavu. Rádi
bychom, aby demolice proběhla do stupenské pouti.
Ing. Hůlka – viděl na facebooku posprejovanou rozhlednu?
Starosta – věc je v šetření, v poslední době došlo i k poškození informační tabule na Káráku.
Dále bez připomínek.
Starosta poděkoval přítomným za účast, uvedl, že příští zasedání ZO bude 30. června 2016 a
jednání ukončil v 19.55 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Dne 4. května 2016
Zápis vypracován s použitím hlasového záznamu.

……………………………………….
Starosta

……………………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:

Marta Prokopová

……………………………………………

Vlastimil Kodet

……………………………………………
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 28. dubna 2016
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.
c) Čerpání rozpočtu za 1- 3/2016 a rozpočtové změny schválené radou obce
č. 1/2016 a 2/2016.
2) Zastupitelstvo obce Břasy

schvaluje:

a) Zapisovatele pí. Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu p. Vlastimila Kodeta a pí. Martu Prokopovou.
c) Program zasedání zastupitelstva obce.

d) Směnu pozemku p. č. 489/2 o výměře 167 m2 a části pozemku p. č. 480/4 o
výměře cca 50 m2 ve vlastnictví obce za pozemek p. č. 480/1 o výměře 247 m2 ve
vlastnictví paní Jarmily Markové, Břasy 86. Všechny pozemky jsou v k. ú. Břasy.
Náklady spojené se směnou uhradí obec Břasy.
e) Rozdělení spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na listu vlastnictví 638 pro k. ú.
Stupno tak, že obec Břasy získá do svého vlastnictví pozemek p. č. 1190 o výměře 204 m2
a z pozemku p. č. 122/1 severní část o výměře 613 m2. Pan Zdeněk Aubrecht, Osek 299
získá do svého vlastnictví jižní část pozemku p. č. 122/1 o výměře 818 m2. Veškeré
náklady na rozdělení vlastnictví budou spoluvlastníci hradit každý polovinou nákladů.
f) Schvaluje odkoupení pozemků p. č. 1062/16 (253 m2), p. č. 1155/4 (594 m2) a p. č.
1089/15 (24 m2) vše v katastrálním území Vranovice u Břas od paní Daniely Palové,
Chrást nad Sázavou 239, Týnec nad Sázavou za částku 8.710 Kč. Obec Břasy dále uhradí
poplatek 1.000 Kč za vklad do katastru nemovitostí.
g) odkoupení pozemků p. č. 362/16 (349 m2) a 362/17 (77 m2) v katastrálním území Břasy od
pana Vladimíra Tomáška, Chomle 18 za částku 130.000 Kč. Obec dále uhradí cenu
znaleckého posudku 1.755 Kč, vklad do katastru nemovitostí 1.000 Kč a 4% daň z
převodu nemovitostí 5.200 Kč.
h) Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2015 s výhradou.
i)

Účetní uzávěrku obce za rok 2015.
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j)

Vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2015. Obec hospodařila se ziskem
10.052.633,93 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2015 bude převeden na účet
výsledek hospodaření minulých let.

k) Odpis pohledávek k panu Josefu Jonákovi v částce 9.520 Kč z roku 2009 a k panu Tomáši
Vocáskovi v částce 8.837 Kč z roku 2012.
l)

Přijetí Obce Břasy za člena spolku PilsFree, z. s., IČ 266 43 260 se sídlem Tachovská
1373/41, Bolevec, 323 00 PLZEŇ.

m) Ing. Jitku Vlachovou za člena Kontrolního výboru zastupitelstva obce.

3. Zastupitelstvo obce Břasy n e s c h v a l u j e :
a) Prodej části pozemku p. č. 588 v k. ú. Břasy v prostoru bývalé ultramarinky.
b) Prodej pozemku p. č. 609/1 v k. ú. Břasy.

……………………………………………….……………………………………………..
Starosta
Místostarosta

Ověřovatelé:
Marta Prokopová

Vlastimil Kodet

……………………………………………..

…………………………………………….
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