Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 15. září 2016
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 18:10 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 7. 9. 2016 do 15. 9. 2016
(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 všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je schopné
se usnášet ve smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. Mgr. Caletka, Ing. Hůlka a pí
Prokopová.
Jako zapisovatele navrhuje sl. Lucii Stahoňovou,
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Jaroslava Rybu a pana Jana Dacha.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Schválení programu jednání
Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání s tím, že navrhuje
doplnit pod bod 14) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy (podklad byl zastupitelům
zaslán 12. 9. 2016).
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. Prodej částí pozemku p. č. 62/2 a 1128/3 v k. ú. Vranovice.
6. Prodej části pozemku p. č. 268/1 v k.ú. Vranovice.
7. Nákup pozemku p. č. 1209 v k. ú. Vranovice.
8. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření.
9. Rozpočtový výhled 2017 – 2019.
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10. Smlouva o zajištění pečovatelské služby pro obec Újezd u Sv. Kříže.
11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
12. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad.
13. Změna katastrální hranice.
14. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy.
15. Diskuse.
16. Závěr jednání.
K návrhu bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání s doplněním bodu 14).
Hlasování
Pro – 12
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno

3. Ověření zápisu a kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Radek Franta a p. Mgr. Martin Caletka.
Ověřovatelé zápis přečetli a shledali v souladu s projednávanými skutečnostmi, což potvrdili
svými podpisy.
Starosta přečetl jednotlivé úkoly v realizaci a informoval o plnění usnesení z minulých
zasedání ZO:
Usnesení ZO ze dne 17. 9. 2015:
bod e) prodej části pozemku Správě železniční dopravní cesty pro návěští.
Realizuje SŽDC a čeká se na návrh jejich smlouvy.
Usnesení ZO ze dne 28. 4. 2016:
bod 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.
Byl zpracován geometrický plán a zpracovává se smlouva.

Usnesení ZO ze dne 30. 6. 2016:
bod d) prodej částí pozemků 208/1 a 208/45 o výměře cca 190 m2 panu Karlu Kurylukovi,
Břasy 206, za minimálně cenu stanovenou znaleckým posudkem. Nabyvatel uhradí kupní
cenu a dále náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, kupní
smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Byl zpracován geometrický plán a zpracovává se smlouva.

bod e) odkoupení pozemku 234/3 v k. ú. Břasy o výměře 116 m2 od firmy ARMATURKA
Břasy, s.r.o., Břasy 227 za cenu 100 Kč/m2, obec uhradí poplatek za vklad do katastru
nemovitostí a daň z převodu pozemku.
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Čeká se na doplnění listin od firmy.

bod g) prodej pozemků p. č. 466, 561, 608, st. p. č. 350 včetně stavby na tomto pozemku a st.
p. č. 355 včetně domu 115, vše v k. ú. Břasy za částku 100.000 Kč a pověřuje radu obce
realizací prodeje.
Byla podepsána smlouva s p. Pavlem Kalašem, čeká se na zaplacení.
bod h) Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku 261/5 v k. ú. Břasy o výměře 62 m2
od firmy LB IMMO, s.r.o., Adelova 2549/1, Plzeň za cenu 6.200 Kč, obec dále uhradí
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Čeká se na schválení změn v KN celé stavby rekonstrukce silnice II/232 od vlastníka, tedy
Plzeňského kraje.
Ostatní usnesení z volebního období od 4. 11. 2014 byla již splněna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání ZO.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

4. Usnesení z jednání rady obce
Místostarosta seznámil s usneseními z rady obce od minulého zasedání ZO.
20. července
Bez dotazů
10. srpna
Bez dotazů
31. srpna
Ing. Sedlecký – garáže v DPS jsou vhodné i pro osobní auta? Dají se pronajmout jako garáž?
Starosta – jedná se o garáže u rozhledny, chceme srovnat ceny a upravit dle nového
občanského zákona. Už jsme udělali asi 80 smluv, ale chybí další, jako jsou garáže a nebytové
prostory. Garáže jsou vhodné i na auta, ale tyto garáže se v současné době většinou využívají
na skladování jablek.
Dále bez dotazů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z jednání rady obce.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

5. Prodej pozemku v k. ú. Vranovice u Břas
Obec Břasy je vlastníkem pozemků p. č. 62/2 a 1128/3 v katastrálním území Vranovice u
Břas. Pan Petr Kavan, Vranovice 54 požádal o odprodej části těchto pozemků o výměře 189
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m2 dle předloženého geometrického plánu, které jsou dlohodobě zaploceny. Prodejem by
došlo k narovnání vlastnických vztahů. Záměr prodat části těchto pozemků byl po zákonem
stanovenou dobu zveřejněn a nebyly k záměru vzneseny žádné připomínky. Stavební komicse
i RO prodej doporučuje. Byl zpracován znalecký posudek, cena je stanovena na 3.830 Kč.
Bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků 62/2 a 1128/3 v katastrálním území
Vranovice u Břas o výměře 189 m2 panu Petru Kavanovi, Vranovice 54 za cenu 5.000
Kč. Nabyvatel uhradí kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 11

Proti – 0

Zdržel se – 1
p. Ing. Špilar

Schváleno
6. Prodej pozemku v k. ú. Vranovice u Břas
Obec Břasy je vlastníkem pozemku 268/1 v katastrálním území Vranovice u Břas nacházející
se v chatové oblasti u jezera ve Vranovicích. Ing. Barbora Šimůnková, Přerov nad Labem 54,
požádala o odprodej části pozemku přiléhající k jejímu pozemku. Žádost byla projednána na
jednání stavební komise s doporučením neprodávat (pozemek je vedle přístupové komunikace
k dalším chatám a došlo by k zúžení jejího prostoru). Dále byla žádost předložena na jednání
rady obce. RO nesouhlasí s prodejem pozemku a ke konečnému rozhodnutí se předkládá ZO.
p. Kuncl – Jezero má několik vlastníků, ½ jezera vlastní Sokol Vranovice, další část Obec
Břasy a další části různí majitelé a v roce 2010 jsme jako Sokol obešli všechny majitele,
protože jezero udržujeme, abychom jim neudržovali něco, co nechtějí, a chtěli jsme pozemky
okolo jezera do pronájmu. V roce 2010 se pronájem schválil a i tento pozemek do toho spadá.
p. Kodet – vím, že když se tam jezdí s pískem, tak ta cesta už je tak dost úzká, takhle by byla
ještě užší.
p. Kuncl – i technická četa obce, když tam jede s traktorem se štěrkem, aby mohla udržovat
komunikaci, tak už sotva projede.
Dále bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 268/1 v katastrálním území
Vranovice u Břas paní Ing. Barboře Šimůnkové, Přerov nad Labem 54.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7. Odkoupení pozemku v k. ú. Vranovice u Břas
Pozemkový úřad připravuje projekt pro výstavbu polní cesty ve Vranovicích (nad p. Vávrou),
která byla zastupitelstvem obce schválena při komplexních pozemkových úpravách jako jedna
z priorit. V části budoucí cesty se nachází pozemek p. č. 1209 o výměře 88 m2, který vlastní
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Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400. Proběhlo jednání o možném
odkupu tohoto pozemku, zástupci Osecké s prodejem souhlasí. Byl zpracován znalecký
posudek, cena byla stanovena na 4.410 Kč. V případě, že by zůstala cesta zatížena cizím
pozemkem, přestal by pozemkový úřad pokračovat v realizaci cesty.
Bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku 1209 v k. ú. Vranovice u Břas o
výměře 88 m2 od firmy Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400 za cenu
4.410 Kč, obec uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
pozemku.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zastupitelstva rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 7/2016.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových změnách a
zároveň čerpání rozpočtu obce za období 1-8/2016.
Starosta obce vysvětlil schválená rozpočtová opatření radou obce a jednotlivé položky
v příjmové i výdajové části čerpání rozpočtu za období leden – srpen 2016.
Dále bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 6/2016
a 7/2016 a čerpání rozpočtu za období 1-8/2016.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9. Rozpočtový výhled 2017 – 2019
Dle zákona je nutné schválit rozpočtový výhled na zpravidla 2 – 5 let. Předkládáme ZO
vyrovnaný výhled na tři roky 2017 – 2019. Předpokládané příjmy a výdaje na akce jsou
uvedeny v přiložené tabulce přílohy.
Starosta obce podrobně vysvětlil předložené materiály.
p. Kodet – mám otázku na koupaliště, jedná se o původní ve Stupně?
Starosta – ne, jedná se o další potřebné výhledové výdaje až do roku 2030. Koupaliště je
schválně na konci, protože si nemyslím, že když má většina obyvatel bazény na zahradě, že
by koupaliště za velké peníze na výstavbu a hlavně údržbu mělo mít pro několik dní v roce
velkou prioritu. Je potřeba dodělat řadu potřebnějších věcí a koupaliště řešit „Hliňákem“ nebo
v Ultramarínce dětským „osvěžovačem“.
p. Kodet – myslel jsem, jestli se výhledově neplánuje koupaliště ve Stupně odkoupit zpět.
Starosta – kdyby bylo třeba za půl milionu, tak by to obec mohla zvážit.
Dále bez dotazů.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019:
rok 2017 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
rok 2018 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
rok 2019 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10. Smlouva o zajištění pečovatelské služby pro obec Újezd u Sv. Kříže
Starostka obce Újezd u Svatého Kříže požádala o využití naší Pečovatelské služby Břasy pro
její občany. Případní klienti z Újezda jsou od Pečovatelské služby Břasy vzdáleni mnohdy
blíže, než klienti z naší obce. Plzeňský kraj tuto činnost podporuje. Rada obce doporučila
předložení návrhu Smlouvy o zajištění pečovatelské služby pro Újezd u Sv. Kříže
Zastupitelstvu obce Břasy ke schválení.
Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi.
Bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění pečovatelské služby
pro obec Újezd u Svatého Kříže.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

11. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Již řadu desetiletí je v naší obci poplatek ze psa 50 Kč. Tento poplatek slouží jako regulační.
V okolních obcích, které jsou přibližně stejně velké, je poplatek následující. Poplatek 50 Kč
má obec Strašice, Město Hrádek má poplatek 100 Kč, Obec Osek také 100 Kč, Město
Radnice 200 Kč, Město Mirošov 100 Kč, Město Mýto 100 Kč, Obec Březina 200 Kč.
V navržené vyhlášce se také zkracuje doba na zaplacení do 31. 3., v současné době je možné
zaplatit do 30. 6. a některé odstavce jsou zpřesněné.
V příloze se předkládá ke schválení aktualizovaná obecně závazná vyhláška o místním
poplatku ze psů včetně změn poplatku. Rada obce schválení vyhlášky podporuje.
Starosta seznámil zastupitele se změnami oproti původní vyhlášce.
p. Kodet – jaké jsou náklady obce na psy?
Starosta – obec není v tomto ohledu zisková. Jsou zde náklady na administraci, koše na
výkaly a pytlíky do nich a technická četa uklízí veřejná prostranství.
p. Ing. Špilar – o kolik se navýší příjmy?
Starosta – cca o 20 tis. Kč. Jedná se o regulační poplatek.
p. Kodet – navrhuje snížit poplatek u psů držených v bytovém domě na 300 Kč za prvního
psa a na 400 Kč za druhého a každého dalšího psa.
Dále bez dotazů.

6

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku
ze psů, s úpravou sazby poplatků v bytovém domě za prvního psa 300 Kč, za druhého a
každého dalšího 400 Kč.
Hlasování
Pro – 10

Proti – 2
p. Kuncl, p. Mgr. Kounovský

Zdržel se – 0

Schváleno
12. Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad
Poslední úprava poplatku za komunální odpad se uskutečnila v roce 2013. Poplatek nestačí
pokrýt náklady spojené s odvozem odpadu, které zajišťuje obec (svozová firma, tříděný
odpad, sběrný dvůr, vlastní svoz atd.). Dobrým trendem v poslední době je zvyšování počtu
popelnic: 2014 - 671, 2015 - 703, 2016 – 725.
V příloze se předkládá ke schválení vyhláška s upřesněním některých pojmů a s úpravou
poplatku.
Starosta seznámil zastupitele se změnami oproti původní vyhlášce a s kalkulací komunálního
odpadu, historie výběru poplatků a nákladů obce. Obec ročně dotuje cca 500 – 900 tis. Kč.
Bez dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o poplatku
za komunální odpad.
Hlasování
Pro – 11

Proti – 0

Zdržel se – 1
p. Ing. Špilar

Schváleno
13. Změna katastrální hranice
V rámci Komplexních pozemkových úprav ve Stupně doporučilo Povodí Vltavy úpravu mezi
k. ú. Stupno a k. ú. Bezděkov u Radnic. Jedná se o lokalitu v dolním Stupně u železniční trati,
směrem k Bezděkovu, nedaleko koupaliště. Firma, která KPÚ zpracovává - GEO HRUBÝ
spol. s r. o. zpracovala změnu obecní hranice mezi k. ú. Stupno a k. ú. Bezděkov, jak navrhlo
Povodí Vltavy. Geodetické a administrativní práce spojené se změnou katastrální a obecní
hranice by byly provedeny v rámci komplexní pozemkové úpravy. Obě obce by musely sepsat
dohodu. V obrázku je původní hranice vyznačena modře a nová červeně (po břehu vodního
toku)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody s obcí Bezděkov o změně katastrální
hranice obce mezi k. ú. Stupno a k. ú. Bezděkov u Radnic v lokalitě dolní Stupno u
železniční trati dle předloženého návrhu GEO HRUBÝ spol. s r. o. a pověřuje starostu
realizací a podpisem.
Hlasování
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Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Břasy
Po dokončení rekonstrukce silnice II/232 bylo provedeno geometrické zaměření celé stavby.
Krajský úřad Plzeňského kraje nabízí obci bezúplatný převod pozemků, které se silnicí
nesouvisí. Jedná se převážně o pozemky, na kterých jsou chodníky nebo zelené pruhy podél
vozovky (Korzo apod.). Jedná se celkem o 9.519 m2.
Číslo
parcely
222/8
222/9
222/11
222/12
222/13
222/14
222/15
222/17
222/18
222/19
222/21
222/22
222/23
222/24
222/26
228/2
228/4
318/2
318/3
431/2
431/3

Výměra m2
1363
45
144
761
761
2879
140
1173
852
58
407
120
178
139
18
44
100
163
35
92
47

Popis
chodník vpravo ve směru na Liblín
zelený pruh ve směru na Újezd u DPS
u odbočky na Vranovice
chodník vlevo ve směru na Liblín
chodník u odbočky na Kříše (Valdhans)
zelený pás u Benešů a na Korze
vlevo ve směru na Rokycany na konci obce
chodník od COOPu vpravo směrem na Rokycany
před hasičárnou směrem k COOPu
vjezd k fotbalovému hřišti
břeh od fotbalového hřiště až k vjezdu ke hřišti
autobusový záliv vpravo směr Rokycany
chodník u čerpací stanice
autobusový záliv vlevo směr Rokycany
chodník vlevo směr Kříše
chodník vlevo ve směru na Radnice
plocha u Benešů
plocha na křižovatce u COOPu
u pomníku u COOPu
chodník vlevo na Kříše
chodník vpravo na Kříše

Dále byl z pozemku v majetku obce 407/2 oddělen díl o výměře 29 m2, který byl nově
označen 407/21. Tento pozemek je součástí vozovky a navrhuje se bezúplatně převést
Plzeňskému kraji.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 222/8, 222/9, 222/11,
222/12, 222/13, 222/14, 222/15, 222/17, 222/18, 222/19, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24,
222/26, 228/2, 228/4, 318/2, 318/3, 431/2, 431/3 v k. ú. Břasy z majetku Plzeňského kraje
do majetku Obce Břasy a zároveň zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod
pozemku parc. č. 407/21 v k. ú. Břasy z majetku Obce Břasy do majetku Plzeňského
kraje.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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15. Diskuze
Starosta informoval o akcích, které probíhají.
SÚS PK dělá most v Chalupech – SÚS musela změnit plány mostů, takže je stavba zpožděna,
ale do konce roku by měla být hotova.
Silnice Břasy – Radnice už je hotova.
Silnice Břasy – Újezd u Sv. Kříže je v plánu na příští rok.
Otevřela se školní družina.
Začala se dělat poslední kazeta na skládce a demolice budov v Ultramarínce by se měla
realizovat v rozmezí října – listopadu.
Obecní rozhlas po zásahu blesku nefunguje a opravuje se.
Starosta připomíná akce hasičů, 22. 10. úklid obce, 29. 10. Noc duchů, 10. 12. vysvěcení
kapličky v Kříších.
Příští zasedání ZO bude 8. prosince 2016.
p. Kodet – chtěl bych poděkovat autorům Obecního zpravodaje za pěkný zpravodaj.
p. Kounovský – je řešena reklamace cesty z Křemeláku od prodejny Coop na konec obce?
Starosta – reklamace 14 vad v celém úseku byla v srpnu zaslána SÚS PK.
p. Ryba – skládka se přidělává nová a stará se bude uzavírat?
Starosta – v současné době se neplánuje sanace nějaké části skládky, ale realizuje se na tělese
skládky plocha 40 x 20 metrů na sběr biologického odpadu.
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19.15 hod.
Zapsala: Lucie Stahoňová
Dne 16. září 2016
Zápis vypracován s použitím hlasového záznamu.

……………………………………….
Starosta

……………………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:

Jaroslav Ryba

……………………………………………

Jan Dach

……………………………………………
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 15. září 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 obce.
c) Rozpočtová opatření schválená radou obce č. 6/2016 a 7/2016 a čerpání rozpočtu
za
období 1 – 8/2016.
2) Zastupitelstvo obce Břasy

schvaluje:

a) Zapisovatelku sl. Lucii Stahoňovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Jaroslava Rybu a pana Jana Dacha.
c) Program zasedání zastupitelstva obce s doplněním bodu 14).

d) prodej částí pozemků 62/2 a 1128/3 v katastrálním území Vranovice u Břas o
výměře 189 m2 panu Petru Kavanovi, Vranovice 54 za cenu 5.000 Kč. Nabyvatel
uhradí kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu,
znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
e) odkoupení pozemku 1209 v k. ú. Vranovice u Břas o výměře 88 m2 od firmy
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Osek 400 za cenu 4.410 Kč, obec
uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu pozemku.
f) schvaluje následující rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019:
rok 2017 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
rok 2018 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
rok 2019 celkové příjmy 37 300 tis. Kč celkové výdaje 37 300 tis. Kč
g) schvaluje předloženou Smlouvu o zajištění pečovatelské služby pro obec Újezd u
Svatého Kříže.
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku ze psů, s úpravou sazby
poplatků v bytovém domě za prvního psa 300 Kč, za druhého a každého dalšího
400 Kč.
i) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o poplatku za komunální odpad.
j) uzavření dohody s obcí Bezděkov o změně katastrální hranice obce mezi k. ú.
Stupno a k. ú. Bezděkov u Radnic v lokalitě dolní Stupno u železniční trati dle
předloženého návrhu GEO HRUBÝ spol. s r. o. a pověřuje starostu realizací a
podpisem.
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k) bezúplatný převod pozemků parc. č. 222/8, 222/9, 222/11, 222/12, 222/13, 222/14,
222/15, 222/17, 222/18, 222/19, 222/21, 222/22, 222/23, 222/24, 222/26, 228/2,
228/4, 318/2, 318/3, 431/2, 431/3 v k. ú. Břasy z majetku Plzeňského kraje do
majetku Obce Břasy a zároveň zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod
pozemku parc. č. 407/21 v k. ú. Břasy z majetku Obce Břasy do majetku
Plzeňského kraje.
3) Zastupitelstvo obce Břasy n e s c h v a l u j e :
a) prodej části pozemku p. č. 268/1 v katastrálním území Vranovice u Břas paní Ing.
Barboře Šimůnkové, Přerov nad Labem 54.

Starosta

Ověřovatelé:

…………………………………………………………
Místostarosta

Jaroslav Ryba

……………………………………………

Jan Dach

……………………………………………
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