Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 27. dubna 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 19. 4. 2017 do 27. 4. 2017 (příloha č.
1). Současně byly informace zveřejněny na internetových stránkách obce a rozeslány všem
zastupitelům, včetně podkladových materiálů. Informace o závěrečném účtu byly zveřejněny
již od 10. 4. 2017.

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. František Bláha, Ing. Jan Špilar a Jan
Dach. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce a jeden občan.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Ing. Tomáše Hůlku a pana Františka Běhounka.
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
program doplnit o bod 11) Skládka Flora. Materiály byly předány zastupitelům při prezenci.
Navržený program jednání zastupitelstva doplněný bodem 11):
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. Závěrečný účet obce Břasy za rok 2016.
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6. Účetní závěrka obce Břasy za rok 2016.
7. Rozdělení výsledku hospodaření obce za rok 2016.
8. Čerpání rozpočtu obce 1-3/2017, rozpočtová opatření.
9. Prodej části pozemku p. č. 118/1 v k. ú. Stupno.
10. Prodej pozemku p. č. 214/3 a části p. č. 211/36 v k. ú. Břasy.
11. Skládka Flora
12. Diskuse.
13. Závěr jednání.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program jednání s doplněním bodu 11) Skládka
Flora.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se - 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Mgr. Petr Kounovský a p. Ing. Jan Špilar.
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 – 12
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:
8. března 2017
Ing. Hůlka – už byl přijat nový převozník?
Starosta – od 1. května nastupuje na kumulovanou funkci p. Kaláč, bude dělat praxi na
přívozu a zkoušky složí cca v září. Dále od 1. května nastupuje jeden pracovník z úřadu
práce, který by se měl starat o hřbitov a nová pečovatelka.
Bez dotazů a připomínek.
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29. března 2017
Bez dotazů a připomínek.
18. dubna 2017
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z minulých jednání rady obce.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

5) Závěrečný účet obce
Zastupitelstvu obce se předkládá ke schválení Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2016.
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 2016.
Krajský úřad Plzeňského kraje provedl přezkoumání hospodaření u obce Břasy za rok 2016.
Nebyly zjištěny nedostatky a v příloze se předkládá kompletní auditní zpráva.
Starosta obce vysvětlil podrobně jednotlivé části.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Účetní závěrka obce Břasy za rok 2016
Náklady hlavní činnost
Výnosy hlavní činnost
Výsledek hospodaření před zdaněním hl. čin.
Daň z příjmů hlavní činnost
Výsledek hospodaření po zdanění hlavní čin.

40 570 024,16 Kč
41 662 867,12 Kč
2 365 842,96 Kč
1 273 000,00 Kč
1 092 842,96 Kč

Náklady hospodářská činnost
Výnosy hospodářská činnost
Výsledek hospodaření hosp. činnost

683 678,58 Kč
540 120,72 Kč
- 143 557,86 Kč

Starosta obce vysvětlil jednotlivé položky.
Bez dotazů a připomínek
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2016.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

7) Rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016
Obec Břasy hospodařila v roce 2016 se ziskem 1.092.842,96 Kč. Tento zisk se navrhuje
účetně převést z účtu Zisk běžného roku na účet Výsledek hospodaření minulých let.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2016.
Obec hospodařila se ziskem 1.092.842,96 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2016
bude převeden na účet Výsledek hospodaření minulých let.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Čerpání rozpočtu 1 – 3/2017 a rozpočtová opatření a změna čísla položky rozp.
skladby
Rada obce schválila v roce 2017 rozpočtová opatření č. 1/2017 a č. 2/2017. V přiloženém
materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových změnách včetně čerpání
rozpočtu obce v období 1-3/2017.
V rámci novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, má
od 21. 2. 2017 obec povinnost zveřejňovat veškerá rozpočtová opatření, které mění schválený
rozpočet. Změny rozpočtu schválené radou obce nebo zastupitelstvem obce budou do 30 dní
od schválení vyvěšeny na úřední desce a v elektronické podobě na www stránkách obce.
Obec Břasy má rozpočet na rok 2017 schválený ZO dne 8. 12. 2016.
Starosta obce podrobně vysvětlil položky čerpání rozpočtu.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu obce za 1-3/2017 a rozpočtové
změny schválené radou obce č. 1/2017 a č. 2/2017.
Hlasování
Pro - 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2017 byla
položka 1351 – Odvod z loterií a podobných her zrušena a byla nahrazena položkami 1381 –
Daň z hazardních her a 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her.
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Tyto položky jsou do 1. 1. 2017 zřízeny pro příjmy, které do 31. 12. 2016 patřily na položku
1351, která je s účinností od 1. 1. 2017 zrušena.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky
rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1. 1. 2017 došlo na základě
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena
položkou 1381 a 1382. Záznam o změně byl zveřejněn i na úřední desce obce.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

9) Prodej části pozemku p. č. 118/1 v k. ú. Stupno
Obec Břasy je vlastníkem pozemku p. č. 118/1 v katastrálním území Stupno. Pan Radek
Trnka, Vranovice 104 a sl. Lucie Kodrlová, Stupno 84 požádali o odprodej části tohoto
pozemku, který byl oddělen geometrickým plánem a dostal p. č. 118/10 a má výměru 172 m 2.
Požadovaná část sousedí s parcelou žadatelů, kde staví rodinný domek. Záměr prodat
pozemek byl po zákonem stanovenou dobu zveřejněn a nebyly k záměru vzneseny žádné
připomínky. RO prodej doporučuje. Cena dle znaleckého posudku je 1.310 Kč.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 118/1 v katastrálním území
Stupno o výměře 172 m2, oddělený geometrickým plánem panu Radku Trnkovi,
Vranovice 104 a slečně Lucii Kodrlové, Stupno 84 za kupní cenu 5.000 Kč. Nabyvatelé
uhradí kupní cenu a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Prodej pozemku 214/3 a části pozemku 211/36 v k. ú. Břasy
Jiří a Kateřina Soukupovi, Břasy 155 při projednávání dědictví zjistili, že u domu č. p. 155 je
přihrazen pozemek 214/3 o výměře 155 m2 a část pozemku 211/36 o výměře cca 55 m2.
Soukupovi chtějí tyto pozemky odkoupit. V případě souhlasu ZO budou pozemky odprodány.
Záměr byl po stanovenou dobu zveřejněn a to bez připomínek.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
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Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 214/3 a části zaploceného pozemku
211/36 v k. ú. Břasy manželům Jiřímu a Kateřině Soukupovým, Břasy 155. Nabyvatelé
uhradí kupní cenu v minimální výši znaleckého posudku a dále náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

11) Skládka Flora
Skládka byla zřízena v roce 1994, obec ji provozovala cca do roku 2000, kdy se
provozovatelem stala firma Lidrone s.r.o. Současně platná smlouva je z roku 2007, dodatky
ke smlouvě se týkají pouze poplatků za svozy.
V březnu 2013 projednávala rada obce a následně i zastupitelstvo ukončení nebo další
rozšíření skládky. Zastupitelstvem bylo schváleno rozšíření a Ing. Bláha zpracoval projekt (za
123 tis. Kč) a následně v roce 2014-16 probíhalo projednávání s dotčenými orgány. Nejdéle
trvala změna integrovaného povolení, kterou Krajský úřad projednával do června 2016.
Zároveň v červnu 2016 byla ve výběrovém řízení vybrána firma S&H jako dodavatel stavby a
byla s ní podepsána smlouva o dílo v hodnotě necelých 5 mil. Kč vč. DPH. Stavební povolení
bylo vydáno v srpnu 2016, byly provedeny některé práce, odlesnění, obnažení zámku fólie
apod. Termín realizace byl smlouvou stanoven do 15. 12. 2016, radou obce bylo schváleno
prodloužení do 31. 5. 2017. Projekt předpokládal uzavření drenážního potrubí do jímky
skládkových vod pomocí potápěče, následnou sanaci a doplnění výztuh jímky z roku 1994. Po
provedení geologického průzkumu a následném statickém výpočtu bylo zjištěno, že může
dojít ke zborcení jímky, zavalení pracovníků a následnému úniku velkého množství
skládkových vod do volného prostoru.
Náhradní řešení předpokládá vytvoření zapažené jámy, což vzhledem k hloubce a rozměrům
již vyžaduje souhlas Báňského úřadu. Předpokládané náklady vzrostou o cca 7-10 mil. Kč,
bude nutné vypsat nové výběrové řízení a najít firmu schopnou náročné a nebezpečné práce
provést. Rozšíření skládky tak může stát 12 – 17 mil. Kč. Objem ukládaných odpadů bude o
30 tis. m3 navýšen (prodloužení provozu o cca 3 roky), v úvahu připadá navýšení ještě o
dalších 40 tis. m3 do definitivního ukončení skládkování.
Odhad ceny za rekultivaci skládky po jejím uzavření je cca 20 mil. Kč, v rekultivačním fondu
je v současné době 10,2 mil. Kč. Po ukončení skládkování obec musí navíc skládku
monitorovat dalších 30 let.
Starosta obce seznámil s průběhem schůzky, která se konala tento týden s provozovatelem
skládky.
Po diskusi bylo navrženo vzít informace na vědomí a informovat o situaci na dalším
zastupitelstvu obce.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o skládce Flora.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Diskuse
Starosta – seznámil s akcemi, které se budou konat v příštím období – pro děti čarodějnice,
májky, prvomájový pochod, Potůčkův memoriál, Pohádkový les ve Stupně, Noc kostelů ve
Stupně, pietní akt u památníku Jiřího Potůčka Tolara.
Ze stavebních prací bude provedena rekonstrukce místních komunikací – Vranovice – Kříše,
pod skálou na Křemeláku, k hájovně, v Ultramarínce a dalších místech. Pokračují opravy
převozního domu v Darové, ve škole ve Vranovicích, v hasičárně a na hrázi rybníka
v Kříších. Bude opravena fasáda knihovny ve Stupně a úpravy hráze potoka v dolním Stupně.
Na hřbitově budou realizovány nové chodníky a koše, proběhne likvidace starých,
poškozených hrobů. Oprava čeká také kanalizaci v „hornických domcích“, vzhledem
k zatékání bude rekonstruována střecha se zateplením na budově bývalého kina. Nyní probíhá
dokončování dokumentace na vybudování parkoviště u ZŠ, chodníku k zastávce ČSAD a
opravu silnice před kinem. Stále se pracuje na schválení územního plánu a zpracovávají se
pozemkové úpravy Břasy a Stupno.
p. Kodet –jaké úpravy se dělají na Terezce?
Starosta – majitelé pozemku, doly, dávají do původní podoby své bývalé dobývací prostory.
Terezka má být do 2/3 zavezena a pak zalesněna. Bude zachována ukázka pozůstatků
karbonského pralesa, která se zde nachází.
p. Kuncl – v chatách je špatná cesta, neprojede po ní ani sanitka (v nedávné době tam bylo
třeba zajet k nemocnému), neprojeli by ani hasiči. Bylo by vhodné obnovit starou cestu, na
které ale stojí sloup el. vedení, který by bylo třeba přeložit.
Dále pozval na výstavu fotografií místních fotoamatérů do K21, fotografie je možné dodávat
do 2. května.
p. Kounovský – nové chodníky v dolním Stupně? Budou se ještě dále upravovat?
Starosta – byla vytvořena cesta z asfaltového recyklátu z dolního Stupna do Stupna, bude se
ještě dodělávat, aby nedošlo ke strhávání povrchu při deštích, bude provedeno odvedení
dešťových vod. Občané nemusí jít do horního Stupna po silnici (např. na hřbitov), ale mohou
využít tuto cestu. Dalo by se tam jet i na kole. Je na zvážení, zda na chodníku z dolního
Stupna udělat možnost pro využití cyklisty. Pokud jde o plánované chodníky, v řešení je stále
u projektanta problémový úsek v zatáčce u pomníku, před krámem a zastávkou autobusu.
Dále bez dotazů a připomínek.
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Starosta poděkoval za účast, uvedl, že příští zasedání ZO je plánováno 29. června 2017.

Jednání bylo ukončeno v 19.50 hod.

…………………………………………
starosta

…………………………………………
místostarosta

Ověřovatelé:

František Běhounek

………………………………………….

Ing. Tomáš Hůlka

…………………………………………..
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Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy konaného dne 27. dubna 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 1 – 3/2017 a rozpočtové změny schválená radou obce
č. 1/2017 a č. 2/2017.
d) Předložený záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2017. Od 1. 1. 2017 došlo na základě novely vyhlášky o
rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena položkou 1381
a 1382. Záznam o změně byl zveřejněn i na úřední desce obce.
e) Informace o skládce Flora.
2) Zastupitelstvo obce Břasy

schvaluje:

a) Zapisovatelku pí. Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Ing. Tomáše Hůlku a pana Františka Běhounka.
c) Program zasedání zastupitelstva obce s doplněním bodu 11) Skládka Flora.
d) Závěrečný účet Obce Břasy za rok 2016 bez výhrad.
e) Účetní uzávěrku obce za rok 2016.
f) Vypořádání výsledku hospodaření obce za rok 2016. Obec hospodařila se ziskem
1.092.842,96 Kč. Výsledek hospodaření obce za rok 2016 bude převeden na účet
Výsledek hospodaření minulých let.
g) Prodej části pozemku p. č. 118/1 v katastrálním území Stupno o výměře 172 m2,
oddělený geometrickým plánem panu Radku Trnkovi, Vranovice 104 a slečně
Lucii Kodrlové, Stupno 84 za kupní cenu 5.000 Kč. Nabyvatelé uhradí kupní cenu
a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku a poplatek za vklad do
katastru nemovitostí.
h) Prodej pozemku p. č. 214/3 a části zaploceného pozemku 211/36 v k. ú. Břasy
manželům Jiřímu a Kateřině Soukupovým, Břasy 155. Nabyvatelé uhradí kupní
cenu v minimální výši znaleckého posudku a dále náklady spojené s vyhotovením
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………………………………
starosta

Ověřovatelé:

……………………………………
místostarosta

František Běhounek

……………………………………

Ing. Tomáš Hůlka

……………………………………
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