USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy, konaného
27. června 2012
1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
a) znění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce Břasy
b) zprávu z jednání rady obce od minulého jednání zastupitelstva
c) zprávu o výsledcích zjištěných ekologických rizik v areálu Ultramaríny v Břasích
2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
a) program jednání, zapisovatele pí. Martu Hricovou a ověřovatele zápisu p. Jana
Dacha a p. Jaroslava Rybu
b) závěrečný účet Obce Břasy za rok 2011 bez výhrad
c) pozměňovací návrh ve vyhlášce o pravidlech pro pohyb psů v obci čl. 1, bod a) ve
znění….“fyzická osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít
psa na vodítku“
d) čl. 1, bod f) OZV ve znění: „Pokud je chovatel osobou nezletilou, je povinen mít
psa na vodítku s nasazeným náhubkem po celou dobu pohybu psa na veřejném
prostranství“.
e) úpravu přílohy k OZV – mapy č. 1) bod 3 „…od autobusové zastávky Elplast
k areálu Primalex, p.č. 208/21 a 208/39 se pes smí pohybovat pouze po chodníku“
f) přílohu k OZV – mapu č. 2 bod 5) „….dětské hřiště U Dubu, p.č. 65 k.ú. Stupno,
mimo cesty před budovou čp. 181
g) přílohu k OZV – mapu č. 4 bod 7) „….prostory v DPS čp. 300 a v okolí čp. 60 v k.ú.
Břasy
h) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně
schválených změn
i) vystoupení obce Břasy z dobrovolného svazku obcí podle § 49 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, jehož předmětem činnosti byla příprava a realizace
skupinového projektu „Čistá Berounka – etapa II“ s cílem zajistit odkanalizování a
čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské
unie a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového
projektu, a to s obcemi, které byly uvedeny v návrhu zakladatelské smlouvy a jejichž
zastupitelstva schválila vstup do svazku do 1. března 2005

j) prodej části pozemku 972/4 v k.ú. Kříše A. a V. K., Folmavská 825, Praha 5 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, nabyvatelé též uhradí náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, znal. posudku, kupní smlouvy a poplatek za
vklad do kat. nemovitostí

k) odkoupení pozemků 550/3, 963/4 a 973/26 v k.ú. Stupno od V. P.,
Vokáčova 943, Rokycany, za cenu 40 000,- Kč
k) prodej pozemku p.č. 1422/7 o výměře 560 m2 v k. ú. Kříše p. J. M., Kříše 12, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Do smlouvy bude zapsáno
věcné břemeno pro údržbu a opravy veřejné kanalizace. Nabyvatel uhradí náklady
spojené s vyhotovením znal. posudku, kupní smlouvy a za vklad do kat.nemovitostí
3) Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e
a) úpravu přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů v obci
…“od autobusové zastávky Elplast k areálu Primalex, p.č. 208/21 a 208/39 se pes smí
pohybovat pouze na vodítku“
b) prodej části pozemku 70/1 v kat. území Břasy paní Š. H., Břasy 81 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, nabyvatelka též uhradí náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí
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