Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 8. prosince 2016
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 nejméně 7 dní, a to od 28. 11. 2016 do 8. 12. 2016
(příloha č. 1). Navíc rozpočet obce na rok 2017 byl zveřejněn od 21. 11. 2016. Současně byly
informace zveřejněny na internetových stránkách obce a rozeslány všem zastupitelům.

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 11 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. Špilar a p. Kodet.
P. Radek Franta se dostaví později. Zasedání ZO bylo dále přítomno 6 zaměstnanců obce a 3
občané.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 11
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Ing. Josefa Sedleckého a pana Roberta Fouska.
Hlasování
Pro – 11
Proti – 0
Zdržel se – 0
Schváleno
2. Schválení programu jednání
Starosta poté seznámil přítomné s níže uvedeným programem jednání. K návrh nebylo
připomínek ani návrhů na doplnění.
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 části pozemku p. č. 1429/3 v k. ú. Kříše.
6. Prodej části pozemku p. č. 1104 v k. ú. Stupno.
7. Odkoupení pozemků p. č. 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/44 a 330/65 v k. ú. Stupno.
8. Odkoupení pozemku p. č. 380/2 v k. ú. Břasy.
9. Prodej pozemků na garáže u bytovek v k. ú. Břasy.
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10. Odkup domu Stupno č. p. 152 a pozemku p. č. 161 v k. ú. Stupno.
11. Převod pozemků od Farnosti Zbiroh v k. ú. Stupno.
12. OZV o nočním klidu.
13. OZV o regulaci hlučných činností.
14. OZV o zrušení vyhlášky č. 3/94.
15. OZV o školském obvodu.
16. Čerpání rozpočtu 1-10/2016 a rozpočtová opatření.
17. Schválení dotace - automobil SDH Kříše.
18. Návrh rozpočtu obce na rok 2017.
19. Diskuse.
20. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání
Hlasování
Pro – 11
Proti – 0
Schváleno

Zdržel se – 0

3. Ověření zápisu a kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Jaroslav Ryba a p. Jan Dach. 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, realizace je plánována nejdříve v roce
2017.
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.
Úkol splněn 1. 12. 2016

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.
Čeká se na odstranění věcného břemene, smlouva je zpracována.
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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.
Čeká se na doplnění listin od firmy (Šimek, Nový).
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.
Usnesení ZO ze dne 15. 9. 2016:
bod 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.
Dohodu a možná nový návrh dosud zpracovává firma GEO HRUBÝ.
bod 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.
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: 11
Schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

4. Usnesení z jednání rady obce
Místostarosta seznámil s usneseními z rady obce od minulého zasedání ZO.
21. 9. 2016 - bez připomínek
12. 10. 2016
p. Sedlecký – požádal o vysvětlení bodu – pronájem p. Krištof?
Starosta – pan Krištof byl klientem DPS, po ukončení pronájmu bytu požádal o úschovu
věcí, které nemohl odvézt. Za uložení mu byl stanoven nájem.
2. 11. 2016
p. Hůlka – oprava cesty k hájovně by byla vhodná, je zničená od traktorů svážejících dřevo.
Aby ji po opravě opět nepoškodily.
Starosta – obec vlastní lesy až u Vitinky. Část od dolního Stupna patří Sternbergům. Jejich
správa cestu opravila, pak byla ale rozježděna při opravě přejezdů ČD. Pokud by se na cestu
dal jen štěrk, tak jej voda odplaví. Pevný povrch bude stát nemalé prostředky. Předpokládá se
jednání se Správou Sternbergského majetku na spolufinancování cesty.
23. 11. 2016
p. Sedlecký – jakou představu o provozu má nový nájemce restaurace v DPS?

3

Starosta – nový nájemce měl více nabídek, rozhodl se pro Břasy. Nyní má prosinec na
převzetí, úpravy, přihlášení energií. Začíná od 1. ledna 2017, spíše by chtěl začít vařením
jídla.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z rady obce
Hlasování.
Pro: 11
Proti: 0
Schváleno

Zdržel se: 0

5. Prodej pozemku p. č. 1429/3 v k. ú. Kříše
Obec Břasy je vlastníkem pozemku p. č. 1429/3 v katastrálním území Kříše. Pan Vlastimil
Jurčík a paní Marie Jurčíková, Žebnice 45, Plasy požádali o odprodej části tohoto pozemku,
který je dlouhodobě zaplocen (92 m2). Prodejem by došlo k narovnání vlastnických vztahů.
Záměr prodat část pozemku p. č. 1429/3 byl po zákonem stanovenou dobu zveřejněn a nebyly
k záměru vzneseny žádné připomínky. Stavební komise i RO prodej doporučuje. Cena dle
znaleckého posudku za 1 m2 je 96,12 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej zaplocené části pozemku p. č. 1429/3
v katastrálním území Kříše panu Vlastimilu Jurčíkovi a paní Marii Jurčíkové, Žebnice
45, Plasy za kupní cenu 12.000 Kč. Nabyvatelé 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
Schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

6. Prodej části pozemku p. č. 1104 v k. ú. Stupno
Pan Lukáš Vaska, majitel nezkolaudované stavby rodinného domu na parcele č. 914/2 v k. ú.
Stupno požádal o odkoupení části pozemku v majetku obce p. č. 1104 v k. ú. Stupno
(komunikace) sousedící s jeho pozemkem. Žádost byla projednána na jednání stavební komise
s doporučením neprodávat – pozemek je v územním plánu určený pro napojení na plánovaný
obchvat obce. Z tohoto důvodu není možné pozemek prodat. Pozemek lze navíc využít pro
případnou výstavbu chodníku vedoucího k železniční zastávce. Dále byla žádost předložena
na jednání rady obce. RO nesouhlasí s prodejem pozemku a ke konečnému rozhodnutí se
předkládá ZO.
K návrhu bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1104 v katastrálním území
Stupno panu Lukáši Vaskovi, Masarykova 1087/11, Plzeň.
Hlasování
Pro: 11
Schváleno

Proti: 0
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Zdržel se: 0

V této fázi jednání se dostavil člen ZO p. Radek Franta (18.30) – počet členů ZO – 12
7. Odkoupení pozemků v k. ú. Stupno
Po realizaci rozšíření skládky bylo s Lesy České republiky (LČR) dohodnuto, že obec
odkoupí pozemky, na nichž se souhlasem LČR byla stavba realizována. Bylo provedeno
zaměření podle oplocení skládky a jedná se o pozemky 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/65 a
330/44 v katastrálním území Stupno o celkové výměře 6.234 m2. Projednávání odkupu se
domlouvá již přes 20 let a realizaci bránily hlavně církevní restituce, nyní požadují lesy
vyrovnání a účtují obci ročně téměř 60 tis. Kč. Vzhledem k dalšímu využití těchto pozemků je
bude muset desítky let obhospodařovávat obec, je vhodné tedy co nejdříve uskutečnit
odkoupení.
Starosta – seznámil se stavem, obec se bude stejně o pozemky starat, je tedy vhodné je
odkoupit. Nyní platíme ročně dost vysokou částku za pronájem, i proto je odkup výhodný.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/65 a
330/44 v katastrálním území Stupno od Lesů České republiky, s. p. a pověřuje starostu
realizací.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

8. Odkoupení pozemku p. č. 380/2 v k. ú. Břasy
Přístupová komunikace k domu Břasy č. p. 305 (Topinkovi) je vedena pozemkem 380, který
je majetkem LČR. LČR souhlasí s odprodejem příslušné části pozemku p. č. 380/2 o výměře
204 m2 neboť tento pozemek nelze využít pro zalesnění. Obec zde již provedla částečné
zpevnění komunikace asfaltovým povrchem.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p. č. 380/2 v katastrálním území
Břasy od Lesů České republiky, s. p. a pověřuje starostu realizací.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Prodej pozemků v k. ú. Břasy
Obec má ještě tři pozemky pro výstavbu řadových garáží u bytových jednotek Břasy. Zájem
projevili Blanka Lukáčová, Břasy 262, Lenka Tománková, Břasy 263 a Miloslav Kodýtek,
Břasy 271. Pozemky mají každý výměru 21 m2, kupní cena v předchozích případech byla
zastupitelstvem stanovena ve výši 300 Kč za 1 m2.
Bez dotazů a připomínek
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 184/97 o výměře 21 m2 paní Lence
Tománkové, Břasy 263, prodej pozemku p. č. 184/96 o výměře 21 m2 paní Blance
Lukáčové, Břasy 262 a prodej pozemku p. č. 184/95 o výměře 21 m2 panu Miloslavu
Kodýtkovi, Břasy 271. Všechny uvedené pozemky jsou v katastrálním území Břasy.
Každý z nabyvatelů uhradí částku 6.300 Kč za nákup pozemku a dále náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro: 12
Schválené

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Odkup domu ve Stupně čp. 152 včetně pozemků
Pan Ing. Jaroslav Váňa a Šárka Váňová, Studentská 1231/12, Plzeň, majitelé domu čp. 152
ve Stupně (Chudobinec) uvažují o prodeji. Rada obce schválila odkoupení domu čp. 152
včetně pozemků p. č. st. 161 o výměře 438 m2 a p. č. st. 410 o výměře 17 m2 vše
v katastrálním území Stupno. Znalecký odhad domu včetně pozemků je 594.100 Kč. Rada
obce navrhuje odkoupení za „čistou“ cenu pro vlastníky za 500 tis. Kč. Další náklady spojené
se znaleckým posudkem (2.310 Kč), zpracováním smlouvy, zaplacením daně (20.000 Kč) a
vkladu do katastru (1.000 Kč) by hradila obec.
p. Fousek – majitel souhlasí s cenou?
Starosta – bylo s ním jednáno a předběžně souhlasí.
p. Kounovský – s panem Váňou jednal a ten je prodeji nakloněn.
Dále bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení domu č. p. 152 včetně pozemků p. č. st. 161
o výměře 438 m2 a p. č. st. 410 o výměře 17 m2 vše v katastrálním území Stupno od pana
Ing. Jaroslava Váni a paní Šárky Váňové, Studentská 1231/12, Plzeň za částku 500.000
Kč. Obec dále uhradí cenu znaleckého posudku, vklad do katastru nemovitostí, daň z
převodu nemovitostí a zpracování smlouvy.
Hlasování
Pro: 11
schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 1, p. Dach

11. Převod pozemků od Farnosti Zbiroh v k. ú. Stupno
V rámci církevních restitucí byly Farnosti Zbiroh vydány mimo jiné pozemky p. č. 268/2 (33
m2), 1072/5 (286 m2) a 1206 (160 m2) v k. ú. Stupno. Na pozemcích se nachází cesta ke
skládce Flora. Obec požádala farnost o převod pozemků do svého majetku, farnost souhlasí s
převodem formou daru, v současné době se čeká na vyjádření biskupství, které bude s největší
pravděpodobností kladné. Bylo by vhodné převod pozemků s předstihem projednat v ZO, aby
se po vydání vyjádření biskupství mohl převod pozemků uskutečnit co nejdříve. Obec bude
zajišťovat sepsání smlouvy a potřebnou součinnost.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemků pod místní komunikací p. č. 268/2 (33
m2), 1072/5 (286 m2) a 1206 (160 m2) v k. ú. Stupno formou daru z majetku
Římskokatolické
farnosti Zbiroh do majetku obce Břasy.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
12. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Břasy č. 3/2016, o nočním klidu
Starosta obce vysvětlil novou zák. úpravu.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 3/2016 o nočním
klidu.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

13. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Břasy č. 4/2016, o regulaci hlučných
činností
Starosta obce podrobně vysvětlil účel této vyhlášky, její klady i zápory.
p. Kuncl – plnění vyhlášky může rozhádat sousedy.
p. Kounovský – domnívá se, že obec už udělala dost proto, aby byl klid zachován, snažila se
požádat občany o klid výzvami. Nic se nezlepšilo, proto by měla existovat sankce, lidé se
musejí vychovat. Samozřejmě bude respektováno, když někdo staví dům a bude např. v neděli
pokládat střechu.
p. Franta – jak bude plnění vyhlášky vymahatelné?
Starosta – porušení řeší policie nebo přestupková komise, je vhodné aby ten kdo na porušení
vyhlášky upozorní měl nějaké důkazy, například svědky, fotky, nahrávku apod. Porušení bude
řešeno většinou přestupkovou komisí u MěÚ Radnice. Naše obec za projednání zaplatí
poplatek, pokuta zůstává příjmem Radnic.
p. Hůlka – vyhláška funguje ve Všenicích i v Němčovicích. Klid mají například stanovený až
v neděli odpoledne.
Starosta – budeme nejdříve hlasovat o protinávrhu, že v neděli bude omezen hluk až od
12.00 hod, ve svátek po celý den a hluk se nebude vztahovat na stavební práce.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o regulaci
hlučných činností se zapracováním navržených změn.
Pro: 7

Proti: 2 (p. Kuncl, pí. Prokopová)

Neschváleno
Návrh usnesení (znění dle původního návrhu)
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Zdržel se: 3 (p. Dach,
p. Bláha, p. Franta )

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o
regulaci hlučných činností.
Hlasování
Pro: 5

Proti: 2 (p. Kuncl, pí. Prokopová)

Zdržel se: 5 (pp. Dach, Franta
Fousek, Bláha, Kroc)

Neschváleno
14. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o zrušení Vyhlášky č. 3/94, o ochranné
zóně staveb
Starosta obce vysvětlil důvodů návrhu na zrušení vyhlášky č. 3/94. Vyhláška je po změnách
legislativy prakticky neplatná, nepoužitelná a je zastaralá.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 4/2016 o
zrušení Vyhlášky č. 3/94, o ochranné zóně staveb.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Zdržel se:0

Proti: 0

15. Schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Břasy č. 5/2016, kterou se stanoví školský
obvod Základní školy a mateřské školy Stupno
Starosta obce vysvětlil změnu legislativy o zabezpečení školního a předškolního vzdělávání.
Zatím jsou naše zařízení kapacitně schopna děti přijímat. Více dětí je v mateřské škole,
základní škola je na tom lépe, kapacitu má pro 318 dětí, v současné době dochází 231 dětí.
Okolní obce s námi zatím kontakt nenavázaly. Následně se budou schvalovat s obcemi
konkrétní smlouvy.
p. Hůlka – uvedl, že od roku 2020 bude povinnost přijímat do mateřské školy děti již od dvou
let. Vyhlášku podporuje, do budoucna se uvidí, zda budeme toto schopni zajišťovat.
Dále bez připomínek a dotazů.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 5/2016,
kterou se stanoví školský obvod Základní školy a mateřské školy Stupno.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

16. Čerpání rozpočtu 1-11/2016 a rozpočtová opatření
Veškeré podklady obdrželi zastupitelé v materiálech. Starosta vysvětlil příjmy i výdaje podle
položek, včetně rozpočtových opatření.
Bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválená radou obce č. 8/2016
a 9/2016 a čerpání rozpočtu obce za období 1-11/2016.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Schváleno
17. Schválení dotace – automobil pro SDH Kříše
Díky navýšení investičních dotací Ministerstva vnitra obcím na rok 2017 v rámci programu
"Dotace pro jednotky SDH obcí" byla obec Břasy vybrána jako příjemce dotace na dopravní
automobil pro SDH Kříše. Dotace je ve výši 50%, max. 450 tis. Kč. Dotace se poskytuje i na
dopravní automobil v základním provedení doplněný přívěsem pro hašení, což je vhodné jako
náhrada stávající Avie. Vzhledem k tomu, že jedním z dokladů požadovaných poskytovatelem
dotace je usnesení ZO o dofinancování nákladů na dopravní automobil, předkládá se
schválení přijetí dotace zastupitelstvu k projednání a odsouhlasení.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování nákupu dopravního automobilu
v základním provedení doplněného přívěsem pro hašení pro SDH Kříše z rozpočtu obce,
v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

18. Návrh rozpočtu na rok 2017
Zastupitelé obdrželi veškeré materiály.
Starosta obce podrobně vysvětlil položky rozpočtu pro rok 2017.
K návrhu bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet Obce Břasy na rok 2017 jako
schodkový ve výši 8.400.000 Kč, s celkovými příjmy 40.296.000 Kč a výdaji 48.696.000
Kč.
Hlasování
Pro: 12
Schváleno

Zdržel se: 0

Proti: 0

19. Diskuse
p. Sedlecký – kdy bude opravena zastávka na Křemeláku?
Starosta – pachatel je znám, věc byla nahlášena pojišťovně. Je zadána výroba nové zastávky.
Předpoklad dle počasí je do 31. 3. 2017.
p. Hůlka – kdy se počítá s chodníky v dolním Stupně?

9

Starosta – chodníky jsou stále ve schvalovacím procesu, který mnoho nepokročil. Realizaci
lze nejdříve předpokládat v letech 2018 – 2019. Příští rok bude probíhat ještě oprava římsy za
novým mostem.
p. Bláha – co bude s farou ve Stupně?
Starosta – fara má soukromého vlastníka, údajně měla být vypsána exekuce, ale zatím
k tomu nedošlo.
p. Franta – kdy se budou odstraňovat závady na silnici od Křemeláku?
Starosta – firma už vše opravila, řeší SÚS Plzeňského kraje, do roku 2020 běží záruka.
Starosta – uvedl, že byly stanoveny termíny jednání zastupitelstva, rady, výborů i komisí,
plán zastupitelé obdrželi. Připomněl plánované předvánoční akce. Žehnání kapličce v Kříších
10. prosince, zpívání s rozhlasem 14. prosince, Lady soutěž ve Vranovicích 16. prosince a
Vánoční zpívání ve Stupně 24. prosince.
p. Dušek – požaduje nápravu, na vrchu Křemenáč se scházejí „feťáci“, zanechávají odpadky,
poškozují břízky. Křemenáč je památka a také tam sídlí vzácné druhy živočichů. Mělo by se
zajistit osazení informací, že se jedná o „chráněné území“. Tuto připomínku už jednou na
obec posílal písemně. Do bunkru už někdo lezl, může se tam něco stát. Po silnici kolem jeho
domu jezdí velká auta nepovolenou rychlostí, nic se s tím nedělá, porušují dopravní předpisy.
Starosta - Křemenáč je kulturní památka, v minulém i v letošním roce jsme realizovali nové
informační tabule a budeme v tom pokračovat. V současné době se tam zajišťuje bunkr mříží,
protože zde bylo nebezpečné místo k pádu do bunkru. Zeleň se průběžně udržuje, vyřezávají
se nálety, aby byla vidět původní skála. Rychlou jízdu automobilů obec víc ovlivnit nemůže,
je to hlavně věc dopravní policie, která zajišťuje kontrolu. Na policii bylo dáno několik
podnětů v rámci celého Mikroregionu Radnicko.
Dále bez připomínek a dotazů.
Starosta poděkoval přítomným za účast, za činnost v roce 2016, popřál hezké vánoční svátky
a vše nejlepší do nového roku a jednání ve 20.30 hod. ukončil.
Zapsala: Marta Hricová, 9. prosince 2016.

…………………………………
Starosta

……………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:

Ing. Josef Sedlecký

…………………………………….

Robert Fousek

…………………………………….
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 8. prosince 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. 8/2016 a 9/2016 a čerpání rozpočtu
za
období 1 – 11/2016.
2) Zastupitelstvo obce Břasy

schvaluje:

a) Zapisovatelku pí. Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Ing. Josef Sedleckého a pana Roberta Fouska.
c) Program zasedání zastupitelstva obce.
d) prodej zaplocené části pozemku p. č. 1429/3 v katastrálním území Kříše panu
Vlastimilu Jurčíkovi a paní Marii Jurčíkové, Žebnice 45, Plasy za kupní cenu
12.000 Kč. Nabyvatelé uhradí kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
e) odkoupení pozemků 329/16, 337, 1074/6, 1074/4, 330/65 a 330/44 v katastrálním
území Stupno od Lesů České republiky, s. p. a pověřuje starostu realizací.
f) odkoupení pozemku p. č. 380/2 v katastrálním území Břasy od Lesů České
republiky, s. p. a pověřuje starostu realizací.
g) prodej pozemku p. č. 184/97 o výměře 21 m2 paní Lence Tománkové, Břasy 263,
prodej pozemku p. č. 184/96 o výměře 21 m2 paní Blance Lukáčové, Břasy 262 a
prodej pozemku p. č. 184/95 o výměře 21 m2 panu Miloslavu Kodýtkovi, Břasy
271. Všechny uvedené pozemky jsou v katastrálním území Břasy. Každý
z nabyvatelů uhradí částku 6.300 Kč za nákup pozemku a dále náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
h) odkoupení domu č. p. 152 včetně pozemků p. č. st. 161 o výměře 438 m2 a p. č. st.
410 o výměře 17 m2 vše v katastrálním území Stupno od pana Ing. Jaroslava Váni
a paní Šárky Váňové, Studentská 1231/12, Plzeň za částku 500.000 Kč. Obec dále
uhradí cenu znaleckého posudku, vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu
nemovitostí a zpracování smlouvy.
i) převod pozemků pod místní komunikací p. č. 268/2 (33 m2), 1072/5 (286 m2) a
1206 (160 m2) v k. ú. Stupno formou daru z majetku Římskokatolické farnosti
Zbiroh do majetku obce Břasy.
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j) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 3/2016 o nočním klidu.
k) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 4/2016 o zrušení Vyhlášky č. 3/94, o
ochranné zóně staveb.
l) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy č. 5/2016, kterou se stanoví školský obvod
Základní školy a mateřské školy Stupno.
m) dofinancování nákupu dopravního automobilu v základním provedení doplněného
přívěsem pro hašení pro SDH Kříše z rozpočtu obce, v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí.
n) předložený rozpočet Obce Břasy na rok 2017 jako schodkový ve výši 8.400.000
Kč, s celkovými příjmy 40.296.000 Kč a výdaji 48.696.000 Kč.
3) Zastupitelstvo obce Břasy n e s c h v a l u j e :
a) prodej části pozemku p. č. 1104 v katastrálním území Stupno panu Lukáši
Vaskovi, Masarykova 1087/11, Plzeň.
b) Obecně závaznou vyhlášku Obce Břasy o regulaci hlučných činností.

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

Ověřovatelé:

Ing. Josef Sedlecký

……………………………………………
……………………………………………

Robert Fousek
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