Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Břasy, konaného dne 29. června 2017
ve Stupně 17 - Prokopcovna
Zasedání Zastupitelstva obce Břasy (dále jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) bylo zahájeno
v 19:40 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 21. 6. 2017 do 29. 6. 2017 (příloha č.
1). 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 12 členů
zastupitelstva z celkového počtu všech 15 členů, takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve
smyslu § 92 odst. 3 zákona. Omluven je p. František Běhounek a Ing. Jan Špilar, p. Petr
Kuncl se dostaví později. Zasedání ZO bylo dále přítomno 5 zaměstnanců obce.
Jako zapisovatele navrhuje pí. Martu Hricovou.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Jako ověřovatele zápisu navrhuje pana Františka Bláhu a paní Martu Prokopovou.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

2. Schválení programu jednání
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. Prodej pozemku p. č. 1508/3 a 1508/4 v k. ú. Kříše (Darová).
6. Prodej pozemku p. č. 468 v k. ú. Břasy.
7. Převod pozemků u silnice II/232 mezi obcí a Plzeňským krajem.
8. Výstavba rodinného domu ve Vranovicích.
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9. Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břasy.
10. Schválení dotace pro Farnost Zbiroh.
11. Skládka Flora.
12. Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2017 a rozpočtová opatření.
13. Možnosti zhodnocení finančních prostředků.
14. Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 1/2017
15. Diskuse.
16. Závěr jednání.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Břasy schvaluje program jednání
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se - 0

3) Kontrola usnesení z minulých zasedání ZO
Ověření zápisu z minulého zasedání provedli p. Ing. Tomáš Hůlka a p. František Běhounek.
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

V 19.45 hod. se dostavil člen zastupitelstva p. Petr Kuncl. Celkový počet přítomných
členů ZO je 13.
4) Usnesení z Rady obce Břasy
Starosta a místostarosta obce předložili usnesení z jednání rady obce od posledního zasedání
ZO.
Bez dotazů a připomínek
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí usnesení z minulých jednání rady obce.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

5) Prodej pozemku v k. ú. Kříše (Darová)
Manželé Jana a Jiří Žížkovi Darová 14 požádali obec o prodej částí pozemku obce 1508/1
v k.ú. Kříše, které mají zaploceny. Podle geometrického plánu se jedná o pozemek 1508/3
o výměře 32 m2 a pozemek 1508/4 o výměře 11 m2. V případě souhlasu ZO budou pozemky
prodány. Záměr prodeje byl po stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce bez připomínek.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1508/3 o výměře 32 m2 a pozemku
p. č. 1508/4 o výměře 11 m2 v k. ú. Kříše manželům Janě a Jiřímu Žížkovi, Darová 14.
Nabyvatelé uhradí kupní cenu v minimální výši podle znaleckého posudku a dále
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, kupní
smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

6) Prodej pozemku v k. ú. Břasy
Petr Struhár, Břasy 117 požádal o prodej pozemku p. č. 468 o výměře 73 m2 v k. ú. Břasy.
Pozemek byl vyjmut z prodeje při prodeji domu č. p. 115 (Kanta), právě s ohledem na
připomínku p. Struhára, který má přes něj přístup ke své nemovitosti. V současné době
proběhla demolice domu č. p. 155 a pozemky budou využity pro zřízení parkovacích míst pro
nedaleký autobazar, pozemky jsou majetkem p. Lukáče. V případě souhlasu ZO bude
pozemek prodán Petru Struhárovi, Břasy 117. Záměr prodeje byl po stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce bez připomínek.
Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 468 o výměře 73 m2 v k. ú. Břasy
Petru Struhárovi, Břasy 117. Nabyvatel uhradí kupní cenu v minimální výši podle
znaleckého posudku a dále náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní
smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0
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7) Převod pozemků u silnice II/232 mezi obcí a Plzeňským krajem
V září 2016 schválilo zastupitelstvo obce bezúplatný převod pozemků v katastrálním území
Břasy mezi obcí a Plzeňským krajem po dokončení rekonstrukce silnice II/232. Vzhledem
k tomu, že před zapsáním geometrického plánu provedl katastrální úřad zápis komplexních
pozemkových úprav, stal se geometrický plán zčásti neplatný u pozemků oddělených
z parcely č. 222. Musel být vypracován nový geometrický plán, kde došlo k přečíslování
pozemků. Je tedy nutné schválit nové usnesení s platnými parcelními čísly. Původní rozsah
pozemků se nemění, jedná se převážně o pozemky, na kterých jsou chodníky nebo zelené
pruhy podél vozovky (Korzo apod.).
Původní číslo

Nové číslo

222/8

222/32

222/9

222/29

222/11

222/33

144 u odbočky na Vranovice

222/12

222/34

761 chodník vlevo ve směru na Liblín

222/13

222/35

222/14

222/38

222/15

222/48

222/17

222/46

222/18

222/45

222/19

222/43

222/21

222/42

407 břeh od fotbalového hřiště až k vjezdu ke hřišti

222/22

222/41

120 autobusový záliv vpravo směr Rokycany

222/23

222/40

177 chodník u čerpací stanice

222/24

222/39

139 autobusový záliv vlevo směr Rokycany

222/26

222/36

228/2

Výměra m2

Popis

1363 chodník vpravo ve směru na Liblín
46 zelený pruh ve směru na Újezd u DPS

93 chodník u odbočky na Kříše (Valdhans)
2878 zelený pás u Benešů a na Korze
140 vlevo ve směru na Rokycany na konci obce
1173 chodník od COOPu vpravo směrem na Rokycany
852 před hasičárnou směrem k COOPu
58 vjezd k fotbalovému hřišti

18 chodník vlevo směr Kříše
44 chodník vlevo ve směru na Radnice

228/4

100 plocha u Benešů

318/2

163 plocha na křižovatce u COOPu

318/3

35 u pomníku u COOPu

431/2

92 chodník vlevo na Kříše

431/3

47 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.
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Bez dotazů a připomínek
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce na základě změny geometrického plánu ruší usnesení č. 2k)
z jednání ze dne 15. 9. 2016 a plně ho nahrazuje následujícím usnesením:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 222/29, 222/32,
222/33, 222/34, 222/35, 222/36, 222/38, 222/39, 222/40, 222/41, 222/42 222/43, 222/45,
222/46, 222/48, 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 – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

8) Výstavba rodinného domu ve Vranovicích
Manželé Hirmanovi mají zájem stavět rodinný dům ve Vranovicích (viz kopie katastrální
mapy). Vzhledem k tomu, že Vranovice nemají územní plán, lze podle sdělení stavebního
úřadu stavět, pokud se stavbou bude souhlasit zastupitelstvo obce. Hirmanovi z tohoto důvodu
žádají zastupitelstvo o udělení souhlasu ke stavbě RD.
p. Kuncl – v přístupové cestě je obecní studna, na kterou jsou napojeny nejméně čtyři rodinné
domy. Špatně se zde projíždí většímy automobily, náklaďáky vůbec.
p. Plzák – ze studny bral vodu hasičský vůz a projel bez problémů.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje manželům Hirmanovým výstavbu rodinného domu na
pozemcích 1203, 1185 a 1204 v katastrálním území Vranovice u Břas, podmínkou je
zajištění případného napojení na inženýrské sítě a místní komunikaci na vlastní
náklady.
Hlasování
Pro – 12
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 1 (Ing. Hůlka)

9) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břasy
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj zaslal k projednání a schválení Plán společných
zařízení pro KoPÚ Břasy. Textová část a mapové podklady byly zaslány zastupitelům v
materiálech. Sborem zástupců byla jako prioritní schválena komunikace VC 1.
Bez dotazů s připomínek.
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Břasy a v navazující částech k. ú. Radnice u Rokycan a Újezd
u Sv. Kříže.
ZO schvaluje plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břasy
a v navazující částech k. ú. Radnice u Rokycan a Újezd u Sv. Kříže.
ZO schvaluje prioritu navrženou sborem zástupců vlastníků VC 1.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

10) Schválení dotace pro Farnost Zbiroh
Farnost Zbiroh požádala Krajský úřad Plzeňského kraje o dotaci na rekonstrukci interiéru
kostela sv. Vavřince ve Stupně. Pro rok 2017 zatím dotace krajským úřadem schválena
nebyla, žádost je zařazena mezi náhradní projekty.
V současné době ale probíhá jednání mezi farností a soukromými dárci, kteří pro tento účel
už několikrát finanční dar farnosti poskytli. Také farnost počítá s poskytnutím vlastních
prostředků. Aby se ale mohlo začít a bylo možné dokončit celou pravou boční stěnu kostela,
je potřeba sehnat cca 500 tis. Kč. Proto farnost žádá o spolufinancování i obec Břasy,
a to o poskytnutí alespoň 100 tis. Kč. V případě, že se nepodaří farnosti získat dostatečné
finanční krytí, nebude dotace poskytnut nebo bude vrácena.
V kostele už byl zrestaurován v letech 2014 – 2016 celý presbytář, oba boční oltáře a větší
část stropu.
p. Hůlka – navrhuje doplnit usnesení o podmínku, že obec poskytne dotaci pouze v případě,
že farnost obdrží ještě další finanční prostředky.
Dále bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci Farnosti Zbiroh na zrestaurování další části
interiéru kostela sv. Vavřince ve Stupně ve výši 100 000 Kč. Dotace bude poskytnuta
pouze v případě, že Farnost Zbiroh zajistí další finanční prostředky potřebné na
uhrazení smlouvy o dílo s realizátorem oprav interiéru kostela.
Hlasování
Pro – 13
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 změn poplatků za svozy.
V březnu 2013 projednávala rada obce a následně i zastupitelstvo obce ukončení nebo další
rozšíření skládky. Zastupitelstvem bylo schváleno rozšíření a Ing. Bláha zpracoval projekt (za
6

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 vybudované
v roce 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, které vzhledem k původnímu schválenému řešení se na podzim 2016 začalo
řešit, 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. Je zde i riziko přelivu skládkových vod do
okolí nebo zborcení jímky. Objem ukládaných odpadů bude dle projektu o 30 tis. m3 navýšen
(prodloužení provozu o cca 3 roky), v úvahu připadá další navýšení o ještě dalších max. 50
tis. m3, o tomto navýšení by museli rozhodnout příslušné orgány. Zároveň se neustále mění
legislativa, včetně návrhů větších odvodů státu za ukládaný odpad.
Vzhledem k problémům realizace dalšího rozšíření, které za 3 roky nevyřešil projektant,
SUEZ ani S&H se doporučuje ukončit skládku nejdéle do 31. 12. 2018 a přistoupit
k rekultivaci skládky. Postupně dojde k utlumení skládkování, vytvoření konečného tvaru
skládky, zpracování dokumentace pro rekultivaci a zajištění provozu sběrného dvora a údržby
skládky.
Odhad ceny rekultivace skládky po jejím uzavření je cca 20 mil. Kč, v rekultivačním fondu je
v současné době 10,2 mil. Kč. Po ukončení skládkování se obec musí navíc o skládku starat a
monitorovat jí dalších cca 30 let.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o naplnění kapacity skládky Flora a
schvaluje postupné ukončení skládkování nejdéle do 31. 12. 2018 a přípravu rekultivace
skládky po ukončení provozu.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

12) Čerpání rozpočtu obce za 1-5/2017 a rozpočtová opatření
Rada obce schválila od posledního zasedání ZO rozpočtová opatření č. 3/2017 a č. 4/2017.
V přiloženém materiálu se předkládá na vědomí informace o těchto rozpočtových změnách
a zároveň čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2017.
Bez dotazů a připomínek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou obce č. 3/2017
a č. 4/2017 a čerpání rozpočtu obce za období 1-5/2017.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

Na základě příjmů a výdajů rozpočtu za období 1 – 5/2017 a na základě vysoutěžených cen se
v dalším přiloženém materiálu navrhuje upřesnění rozpočtu navrženým rozpočtovým
opatřením č. 5/2017.
Vzhledem k vývoji příjmů se navrhuje zvýšit příjmy v daních o 2 mil. Kč.
Ve výdajích se navrhuje upravit následující položky:
Opravy ZŠ
-900 tis.
elektroinstalace
Stavba skládky
-4.000 tis.
výstavba kazety
Prostředky získané touto změnou se navrhují použít na akce specifikované v příloze
Rozpočtové opatření č. 5/2017 a Plnění rozpočtu 1-5/2017.
Původně schválené saldo rozpočtu 12.950.000 Kč zůstává i po těchto změnách stejné.
Předpokládá se, že po realizaci akcí by na konci roku zůstalo na bankovních účtech obce
minimálně 20-25 mil. Kč (při volbě 5. 11. 2014 bylo na účtech 17,6 mil. Kč).
p. Hůlka – kdy bude realizováno parkoviště u školy?
Starosta – stavební firma má lhůtu do 15. září.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

13) Možnosti zhodnocování finančních prostředků
Komerční banka a. s. předložila obci Břasy souhrnnou nabídku podílových fondů Investiční
kapitálové společnosti KB, a. s.
Možnosti pro obec jsou následující:
Spořicí účet úročený 0,03% p. a., kdy z 1 mil. Kč ročně získáme cca 300 Kč.
Fond Exclusive úročený cca 1,21% p. a., kdy z 1 mil. Kč ročně získáme cca 12.000 Kč.
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Fond Absolutních výnosů úročený cca 0,74% p. a., kdy z 1 mil. Kč ročně získáme cca 7.400
Kč.
Spořicí účet je bez rizika, do cca 2,6 mil. jsou vklady pojištěny státem. Fondy jsou s mírou
rizika 2, kdy celá škála rizik je 1-7, nejsou pojištěny státem.
Běžný účet je úročený 0,002% p. a., kdy z 1 mil. Kč ročně získáme cca 20 Kč.
p. Sedlecký – domnívá se, že nemá smysl peníze do fondů vkládat.
p. Kodet – přiklání se k tomuto názoru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o možnosti uložení volných finančních
prostředků obce a zatím souhlasí s ponecháním všech finančních prostředků na běžném
účtu.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

14) Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 1/2017
Starosta obce uvedl, že Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 3/2001 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadůvčetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 13. 12. 2001 je zastaralá a
bylo nutno ji přepracovat. Zastupitelé obdrželi návrh nového znění vyhlášky v materiálech.
Bez dotazů a připomínek.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Břasy č. 1/2017 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Břasy.
Hlasování
Pro – 13
Schváleno

Proti – 0

Zdržel se – 0

15) Diskuse
Starosta obce seznámil s akcemi, které nedávno proběhly: Pohádkový les pro děti, Noc
kostelů, hasiči v Kříších oslavili 130 let, další akce jsou uvedeny v plánu na II. pololetí.
Pozval přítomné na vzpomínkový pietní akt u příležitosti 75 let od úmrtí Jiřího Potůčka
Tolara, který se uskuteční 1. července 2017.
Dále zmínil opravy místních komunikací, rekonstrukci převoznického domu a střechy nad
kinem, realizaci fasády knihovny a oprav ve škole ve Vranovicích, opravu cest na hřbitově a
hráze v Dolním Stupně. Začne se s opravou schodů u pošty v Břasích, včetně bezbariérového
vchodu. Budovat se bude parkoviště u školy. Seznámil s účastí zástupců obce na
vzpomínkovém aktu v Ležákách a v parku Jiřího Potůčka Tolara u Pardubic, o první účasti
dětí ZŠ Stupno v projektu Oheň (bez)naděje.
Seznámil zastupitele s tím, že obec Břasy se stala Vesnicí Plzeňského kraje roku 2017. Čeká
nás příprava slavnostního vyhlášení, které proběhne 5. srpna 2017 a zúčastní se všech
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24 soutěžících obcí z Plzeňského kraje a další hosté. Pak bude následovat příprava na
návštěvu komise pro celostátní soutěž. Ta proběhne pravděpodobně začátkem září.
p. Kodet – kdy budou dosypány krajnice u nově vysfaltované silnice kolem zámečku?
Starosta - 30. června bude kontrolní den a dozvíme se další informace, mělo by být do 15. 7.
2017.
p. Kodet – co u nás nejvíce zaujalo komisi pro hodnocení soutěže Vesnice roku?
Starosta – jsou to asi postupné změny v jednotlivých částech, které mohou srovnávat každý
rok. Investuje se i v malých částech naší obce - Kříše, Vranovice, Darová. Opravuje se
převoznický domek v Darové, v Kříších je nová kaplička, líbila se jim hasičská klubovna. Ve
Vranovicích nové komunikace, dům pro spolky. Také činnost 30 spolků je velmi rozmanitá,
včetně řady akcí. Zaujala je i ultramarínka, lipová alej. O titul už soutěžíme 12 let.
Dále bez dotazů a připomínek.
Starosta poděkoval všem za účast. Uvedl, že příští jednání zastupitelstva by se podle plánu
mělo konat 14. září 2017.
Jednání ukončil ve 21 hod.
Zapsala: Marta Hricová
Zápis vypracován 3. července 2017

…………………………………………
Starosta

…………………………………………….
Místostarosta

Ověřovatelé:

František Bláha

……………………………………………

Marta Prokopová

……………………………………………
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USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva obce Břasy ze dne 29. června 2017
1) Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í:
a) Kontrolu usnesení z minulých zasedání zastupitelstva obce.
b) Usnesení z minulých jednání rady obce.
c) Rozpočtová opatření schválená radou obce č. 3/2017 a č. 4/2017 a čerpání rozpočtu
obce za období 1-5/2017.
d) Informaci o možnosti uložení volných finančních prostředků obce a zatím souhlasí
s ponecháním všech finančních prostředků na běžném účtu.
2) Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e:
a) Zapisovatele Martu Hricovou.
b) Ověřovatele zápisu pana Františka Bláhu a paní Martu Prokopovou.
c) Program jednání.
d) Prodej pozemku p. č. 1508/3 o výměře 32 m2 a pozemku p. č. 1508/4 o výměře 11 m2
v k. ú. Kříše manželům Janě a Jiřímu Žížkovi, Darová 14. Nabyvatelé uhradí kupní
cenu v minimální výši podle znaleckého posudku a dále náklady spojené
s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu, kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
e) Prodej pozemku p. č. 468 o výměře 73 m2 v k. ú. Břasy Petru Struhárovi, Břasy 117.
Nabyvatel uhradí kupní cenu v minimální výši podle znaleckého posudku a dále
náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, kupní smlouvy a poplatek za
vklad do katastru nemovitostí.
f) Na základě změny geometrického plánu ruší usnesení č. 2k) z jednání ze dne 15. 9.
2016 a plně ho nahrazuje následujícím usnesením:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 222/29, 222/32,
222/33, 222/34, 222/35, 222/36, 222/38, 222/39, 222/40, 222/41, 222/42 222/43,
222/45, 222/46, 222/48, 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.
g) Manželům Hirmanovým výstavbu rodinného domu na pozemcích 1203, 1185 a 1204
v katastrálním území Vranovice u Břas, podmínkou je zajištění případného napojení
na inženýrské sítě a místní komunikaci na vlastní náklady.
h) Zastupitelstvo bylo seznámeno s podklady plánu společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Břasy a v navazující částech k. ú. Radnice u Rokycan a
Újezd u Sv. Kříže.
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ZO schvaluje plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břasy
a v navazující částech k. ú. Radnice u Rokycan a Újezd u Sv. Kříže.
ZO schvaluje prioritu navrženou sborem zástupců vlastníků VC 1.
i) Dotaci Farnosti Zbiroh na zrestaurování další části interiéru kostela sv. Vavřince ve
Stupně ve výši 100.000 Kč. Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že Farnost
Zbiroh zajistí další finanční prostředky potřebné na uhrazení smlouvy o dílo
s realizátorem oprav interiéru kostela.
j) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o naplnění kapacity skládky Flora a
schvaluje postupné ukončení skládkování nejdéle do 31. 12. 2018 a přípravu
rekultivace skládky po ukončení provozu.
k) Rozpočtové opatření č. 5/2017.
l) Obecně závaznou vyhlášku obce Břasy č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Břasy.

………………………………………
Starosta

……………………………………………
Místostarosta

Ověřovatelé:

František Bláha

……………………………………………

Marta Prokopová

……………………………………………
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